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Introdução 
O presente documento designado regulamento do Atleta (RA), tem como missão ser 

um instrumento de orientação, funcionamento e também regulação na participação 

entre todos os atletas com vínculo ao clube e destes com treinadores, direção, sócios, 

patrocinadores e simpatizantes. 

Resume assim as diferentes regras e ideais que representam o clube por modo 

a obter o melhor para todos os envolventes e de maneira mais facilitada no 

desenvolvimento das diferentes funções ou atitudes. Com tudo isto colaborar 

no cumprimento dos objetivos e missão do Beja Basket Clube. 

A visão para o regulamento está baseada na obtenção do conjunto de valores 

e princípios com os quais o mesmo se identifica, valores esses definidos como 

regras básicas que regulam os comportamentos e atitudes de todos durante a 

sua representação, seja em que tarefa for, são o suporte moral, ético, 

pedagógico e desportivo do clube. 

Foram definidos pelo clube e pelos seus dirigentes os seguintes valores por 

ordem de importância: compromisso, “profissionalismo”, amizade, 

satisfação/sucesso/realização, reconhecimento, cordialidade. 
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1-Artigo 1º- objeto e âmbito 
O presente Regulamento visa estabelecer os princípios gerais da participação dos 

atletas no funcionamento do clube, entre os próprios, entre eles e dirigentes, sócios e 

outros. 

2- Artigo 2º-Atitudes e Comportamentos 

2.1-Assiduidade e Pontualidade 

Os horários e presenças estabelecidos pela direção e coordenação do clube 

devem ser cumpridos austeramente por todos os atletas nos diferentes 

períodos da atividade à qual estão afetos, nomeadamente treino, jogo e 

período imediatamente pré e após qualquer um dos referidos anteriormente. 

2.2-Regras de Assiduidade e Faltas 

Todas as ausências, faltas, entradas e saídas, de qualquer dos períodos 

estabelecidos (treinos ou jogos) deverão ser comunicados ao treinador ou 

coordenador desportivo com a devida antecedência em função da circunstância 

em virtude das mesmas serem consideradas justificadas ou não. 

2.3-Controlo de Assiduidade  

Compete ao treinador a verificação da assiduidade e pontualidade dos atletas, 

bem como eventuais correções a exercer. 

É da responsabilidade do treinador o preenchimento das folhas de presença, 

correspondentes à assiduidade, disponibilizados para o efeito. 

3- Artigo 3º-Deveres e Direitos dos 

Atletas 

3.1-Deveres 

• Respeitar, tratar com seriedade e lealdade quer os treinadores, quer os 

colegas ou demais intervenientes no clube; 

• Através do cuidado necessário, zelar pela boa conservação dos 

equipamentos e demais bens que lhe sejam confiados; 

• Cumprir com o ponto referente à assiduidade e pontualidade; 

• Respeitar o sigilo necessário no que refere à não divulgação de 

informações consideradas importantes, referentes ao clube; 

• Cumprir as tarefas e instruções do coordenador/direção/treinador do 

clube no que respeite à execução e disciplina;  
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• Manter a ficha interna no clube atualizada, sempre que se verifique 

alguma alteração, a mesma deverá ser comunicada no que respeita aos 

seguintes dados; Cartão de cidadão; Morada, outras;  

• Vestuário, os atletas que possuam vestuário representativo do clube, 

deverão utiliza-lo nos dias de jogo quer em Beja quer fora de Beja;  

• Pagar a sua inscrição e mensalidades conforme estipulado no inicio da 

época desportiva; 

• Os atletas convocados para treinos das seleções serão informados por 

via do clube. Contudo tal facto não se superioriza a qualquer atividade 

em representação do clube, devendo os atletas por via dos pais ou 

outros, assumir as responsabilidades inerentes à sua participação nas 

mesmas, tais como transporte; 

• Cumprir com o contrato atleta caso esteja instituído pelo treinador; 

• Cumprir e fazer cumprir o regulamento do Atleta. 

3.2-Direitos  

• Durante o desempenho da atividade desportiva o atleta utilizará 

equipamentos atribuídos pelo clube (viaturas, equipamentos de jogo, 

bolas e outros) cuja utilização acompanha e serve exclusivamente a 

representação do clube; 

• Receber formação semanal nos capítulos físicos, técnico e tático em 

função do seu empenho no treino;   

• Salvaguarda de apólice de seguro desportivo. 

4- Artigo 4º-Avaliação 
• Os atletas são avaliados por via do seu comportamento interpessoal e 

desportivo, respeitante às suas atitudes com os outros intervenientes ao 

serviço do clube, assiduidade e pontualidade; 

• A avaliação é individual a efetuar pelo treinador e coletiva a efetuar pelo 

coordenador desportivo; 

5- Artigo 5º-Relações Humanas 
• Todos os atletas, sem distinção, devem colaborar, de forma eficaz à 

realização dos fins do clube;  

• Harmonia, cordialidade, respeito e espírito de compreensão devem 

predominar presencialmente ou pelos diferentes meios de comunicação 

(redes sociais), os nossos sócios, patrocinadores e simpatizantes devem 

sentir acolhimento; 

• O sentido de equipa deve predominar na execução da atividade tendo 

como fim os objetivos do clube; 

• O clube adota nas relações com os atletas os seguintes princípios: 
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-Cumprir rigorosamente com a missão e regulamentos do clube; 

   

6- Artigo 6º-Penalidades 
Aos Atletas transgressores das normas deste Regulamento, aplicam-se as 

penalidades seguintes:  
• Advertência verbal; 

• Advertência escrita; 

• Suspensão;  

• Expulsão.  

 As diferentes penalidades são aplicadas pela direção circunstanciada pela 

gravidade da transgressão e/ou reincidência nas duas advertências, 

7- Artigo 7º-Disposições Gerais 
• O documento foi elaborado pela coordenação/direção e aceite pelos 

atletas do clube. 

• Os atletas devem ler o presente Regulamento;  

• Cada atleta recebe um exemplar do presente Regulamento. Declara, por 

escrito, tê-lo recebido, lido e estar de acordo com todos os seus 

dispostos; 

• Os casos omissos ou não previstos são resolvidos pela direção do 

clube; 

• O presente Regulamento pode ser substituído por outro, sempre que o 

clube julgar conveniente, em consequência de alterações da atividade. 

 

 

 

Recebi um exemplar do Regulamento, 
 
(os Atletas) : 
       
  

 

   


