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Regulamento Interno do Clube - 
- do(a) Atleta e do(a) Encarregado(a) de Educação 

 

 
ARTIGO 1º 

ENQUADRAMENTO DESPORTIVO 
 
 

1. O CLUB 5BASKET está assente desportivamente em 2 setores:  
 Formação: 

o Minibasquete - Escalões de Sub 8, Sub 10 e Sub 12; 

o Escalões de Sub 14, 16, Sub 18 e Sub 19 

 Competição - Seniores. 

 

1.1. O enquadramento técnico decorre do ponto 1., existindo uma Coordenação Geral e 

Coordenadores Setoriais, numa perspetiva de articulação vertical: 

 Coordenação do Minibasquete e dos Sub 14 Masculinos; 

 Coordenação do Setor Feminino; 

 Coordenação da Formação Masculina de Sub 16 e Sub 18 

 
 

2. Em conformidade com o estabelecido no regulamento emanado pela Federação Portuguesa de 

Basquetebol (FPB), os praticantes são enquadrados nos escalões acima mencionados de acordo 

com o respetivo ano de nascimento. A regra geral a respeitar, relativamente às idades dos 

praticantes, é a seguinte: 

 
MINIBASQUETE 

Idades dos praticantes ESCALÃO 

Atletas que completem até 8 anos no final da época em curso * SUB 8 

Atletas com 8 ou 9 anos, que completem até 10 anos no final da época em curso SUB 10 

Atletas com 10 ou 11 anos, que completem até 12 anos no final da época em curso SUB 12 

 

(*) atletas só podem ser oficialmente inscritos na FPB a partir do momento em que completam 6 anos de idade. 

 
Idades dos praticantes ESCALÃO 

Atletas com 12 ou 13 anos que completem até 14 anos no final da época em curso * SUB 14 

Atletas com 14 ou 15 anos, que completem até 16 anos no final da época em curso SUB 16 

Atletas do sexo masculino com 16 ou 17 anos, que completem até 18 anos no final da época em curso 

Atletas do sexo feminino com 16, 17 ou 18 anos que completem até 19 anos no final da época em 

curso 

SUB 18 
SUB 19 
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ARTIGO 2º 

LOCAIS E HORÁRIOS DE TREINO 

 

3. Os treinos decorrerão em espaços alugados pelo CLUB 5BASKET, em instalações cedidas pela 

Câmara Municipal de Gondomar.  

4. A programação dos horários de treino de cada escalão é da competência do clube, definida em 

articulação com a coordenação e comunicada no início da época desportiva a atletas e 

encarregados de educação. 

 

ARTIGO 3º 

QUOTIZAÇÕES 

 

5. Os valores da quota anual de associado e das quotas mensais de formação são revistos 

anualmente, em reunião da Direção, e divulgadas no início da época pelos meios considerados 

mais expeditos. 

6. O(A) atleta (quando maior de idade) ou o(a) seu(sua) representante legal (quando menor 

de idade) constitui -se sócio do Club 5Basket.  

7. As quotas de formação mensais são liquidadas até ao dia 8 de cada mês, preferencialmente por 

transferência bancária, indicando o nome do(a) atleta a que a transação se refere. 

8. Juntamente com o primeiro mês, os atletas pagam uma taxa de inscrição, que inclui seguro 

desportivo. 

9. Até ao final do mês de janeiro é paga a quota de formação do mês de junho. 

10. Descontos: 

10.1. Os agregados familiares que tenham mais do que um(a) filho(a) a frequentar o clube, 

terão uma redução na mensalidade de 20% a partir do(a) segundo(a) filho(a), a qual 

incidirá nos mais novos.  

10.2. Pretendendo efetuar a liquidação de todas as mensalidades na data da inscrição será 

concedida uma redução de 10%, ou de 5%, se o pagamento for efetuado, 

respetivamente, na totalidade ou em 2 prestações – setembro e fevereiro.  

10.3. Os descontos acima mencionados não são acumuláveis. 
 

 

ARTIGO 4º 

DIREITOS DOS ATLETAS 

 
11. Treinar com a equipa onde foi integrado(a), desde que respeite as normas de conduta 

apropriadas. 

12. Participar em provas organizadas pela Federação Portuguesa de Basquetebol, Associação de 

Basquetebol do Porto e torneios particulares, mediante convocatória da responsabilidade da 

equipa técnica. 

13. Ser tratado(a) com respeito por parte da direção, treinadores, diretores de equipa e 

fisioterapeutas, e usufruir do plano de trabalho que a equipa técnica entenda ser melhor para o 

seu desenvolvimento desportivo e pessoal. 
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14. Utilizar os serviços de fisioterapia disponibilizados pelo clube, desde que autorizados pela 

Direção e/ou equipa técnica. 

 

 
ARTIGO 5º 

DEVERES DOS ATLETAS 

 

15. Ser assíduo(a) e pontual. 

16. Utilizar equipamento desportivo adequado (sapatilhas desportivas, calções ou calças de fato 

de treino, camisola ou t -shirt). 

17. Estar presente nos jogos para os quais tenha sido convocado(a), cumprindo rigorosamente 

os horários de concentração. No caso de qualquer impedimento, deverá avisar o(a) diretor(a) 

de equipa e o(a) treinador(a) com, pelo menos, 24 horas de antecedência. 

18. Salvo casos pontuais e devidamente autorizados, todos os atletas deverão viajar juntos e 

nunca deixar o grupo sem autorização expressa dos treinadores ou dos diretores de equipa. 

19. Para os jogos, utilizar o equipamento oficial do Clube, que será definido pelos diretores da 

equipa. 

20. Durante os jogos, utilizar a camisola de jogo dentro dos calções, não protestar com os árbitros 

nem com o público, respeitar os(as) atletas e staff da equipa adversária, manter a 

concentração e a disciplina no banco de suplentes, e cumprimentar todos os intervenientes no 

início do jogo e no final. 

21. No caso de utilizar equipamentos emprestados pelo clube, o(a) atleta terá de o devolver no 

final da época, tendo o dever de o manter em bom estado. Se as peças forem danificadas por 

má utilização ou manutenção, o clube imputará ao(à) atleta os custos de produção da peça 

danificada. 

22. Não utilizar qualquer tipo de joias, pulseiras, fios ou brincos em treinos e jogos. 

23. Colaborar na arrumação de materiais utilizados no treino e no jogo, conforme as regras 

estabelecidas pela equipa. 

24. Não danificar o balneário ou o recinto desportivo, quer nas instalações utilizadas pelo clube, 

quer ainda em instalações de clubes adversários. 

25. Deixar as instalações utilizadas, limpas e livres de desperdícios, como garrafas vazias ou 

lenços de papel utilizados, tanto as instalações utilizadas pelo clube, como as instalações de 

clubes adversários. 

26. Calçar as sapatilhas de treino / jogo dentro do recinto desportivo, não devendo ser utilizadas 

na deslocação para os treinos / jogos. 

27. Comunicar aos diretores de equipa qualquer questão que verifique não estar de acordo com 

as regras e deveres dos atletas, qualquer situação anómala ou duvidosa, assim como, qualquer 

comportamento incorreto por parte de atletas, encarregados de educação, ou outros 

intervenientes. 
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ARTIGO 6º 

SEGURO DESPORTIVO 

 

28. Todos os atletas estão cobertos pelo seguro desportivo da Federação Portuguesa de 

Basquetebol, nos termos definidos na legislação em vigor, mais concretamente o disposto no 

Decreto-Lei nº 10/2009 de 12 de janeiro. Contudo, torna-se imprescindível o preenchimento 

e entrega dos documentos necessários à sua inscrição / revalidação na federação Portuguesa 

de Basquetebol. 

29. O acionamento do seguro desportivo tem procedimentos administrativos obrigatórios (quer 

em prazos de participação, quer em franquia) que é necessário cumprir. Para tal, somente o 

Clube pode acionar tais mecanismos e declina qualquer responsabilidade no uso indevido ou 

não regulamentado da referida apólice de seguro. 

30. Em caso de acionamento do seguro desportivo, a franquia tem um valor determinado pela 

seguradora e o seu pagamento é da responsabilidade dos pais / encarregados de educação 

dos atletas. 
 
 

ARTIGO 7º  

EXAMES MÉDICOS 

 

31. Todos os atletas têm de entregar um documento comprovativo da aptidão física para a 

prática da modalidade através da realização de um exame médico. 

32.  Este documento é obrigatório no ato de 1ª inscrição e, anualmente, durante o mês de 

aniversário (conforme determina a legislação). 

33.  Até ao escalão de Sub12 é suficiente uma declaração médica, com vinheta. A partir do escalão 

de Sub14 ou atletas Sub12 com subida de escalão a Sub14, é imprescindível o modelo do exame 

médico-desportivo. 
 
 

ARTIGO 8º 

ATIVIDADES 

 

34. MINIBASQUETE – concentrações regulares organizadas pela Associação de Basquetebol do 

Porto, torneios organizados pelo CLUB 5BASKET ou convites à participação em organizações 

de outros clubes. 

35. RESTANTES ESCALÕES – campeonatos organizados pela Associação de Basquetebol do Porto 

ou Federação Portuguesa de Basquetebol, torneios organizados pelo CLUB 5BASKET ou 

convites à participação em organizações de outros clubes. 

36. No caso de torneios que impliquem custos para os encarregados de educação, ocorrerá sempre 

uma consulta prévia aos mesmos, com a explicação dos benefícios e custos da mesma. 

37. É da responsabilidade dos pais / encarregados de educação o transporte do(a) atleta para as 

atividades em que a equipa esteja envolvida. 
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ARTIGO 9º  

COMPORTAMENTO 

38. Caso se verifique um comportamento incorreto ou incumprimento de deveres por parte 

do(a) atleta, o(a) encarregado(a) de educação será devidamente informado(a). Se, 

eventualmente, este comportamento persistir, pode o CLUB 5BASKET aplicar sanções de 

impedimento de presenças a treinos até ao limite de exclusão do(a) atleta sem lugar a 

reembolso de inscrição ou quota de formação. 

39. Caso se verifique um comportamento incorreto ou incumprimento de deveres por parte do(a) 

encarregado de educação, quer durante os treinos quer durante os jogos, reserva-se o CLUB 

5BASKET o direito de limitar ou impedir esse(a) encarregado(a) de educação a frequentar as 

instalações utilizadas pelo CLUB 5BASKET ou assistir a jogos até ao limite de excluir o(a) atleta 

dos treinos ou mesmo de toda a atividade. 

 

ARTIGO 10º 

COMUNICAÇÃO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO COM O CLUBE 

 

40. Qualquer atleta ou encarregado(a) de educação que pretenda comunicar com o Clube, deve 

solicitá-lo através do(a) diretor(a) da respetiva equipa. 

41. Os assuntos poderão ser apresentados à Direção do clube ou à coordenação técnica respetiva 

no sentido da sua resolução. 

 

ARTIGO 11º 

OMISSÕES 

As matérias não constantes ou previstas neste Regulamento serão analisadas e decididas pela 

Direção do CLUB 5BASKET, tendo em vista a defesa comum dos interesses do clube e do(a) atleta. 
 
 
 
 

CLUB 5BASKET em setembro de 2016 


