RegulamentoInterno 

AbutresTrailRunningSchool


1-Introdução 
Serve o presente Regulamento Interno como instrumento de orientação definindo o
regimedefuncionamentodaSecçãodeFormação-AbutresTrailR
 unningSchool. 
A prática desportiva de formação, neste caso na modalidade trail running deve ser
encaradacomoumaatividadeextracurricular,deinserção,lazer,saúdeecidadania,razão
pela qual oencarregadodeeducaçãodevedarsempreprioridadeàcomponenteescolar.
No entanto, o trabalho realizado pela Associação Abutrica deve ser encarado comrigor
porpartedopraticante. 
2-Objetivos 
• Transmitir valores como a amizade, camaradagem, respeito pela natureza e
solidariedade; 
• Sensibilizar as crianças para as fragilidades do meio que as rodeia e para a sua
preservação, conservação e necessidade de viver em comunhão (não em competição)
comomeioambiente; 
•Nãosepretendeformaratletasdeelite,massimcriançasmelhoresemaisconscientes
para vários problemas. Se no futuro se tornarem bons atletas de Trail Running tanto
melhor; 
•Odesportoeaatividadefísicaapresentambenefíciosexaustivamentereconhecidos,em
diferentesvertentesdodesenvolvimentohumano; 
• Nas crianças e jovens, quando a prática é bem orientada e se respeita o ritmo de
desenvolvimento biológico, a integridade das estruturas e os sistemas orgânicos que
garantemobomfuncionamentodocorpoeservemdebaseàpráticadeatividadefísica,
osbenefíciossãoaindamaisvincados.Tornam-seumhábito,umestilodevidasaudável. 
3-Responsáveis 
AcomposiçãodosresponsáveispelaSecçãodeFormaçãodaAbutresTrailRunningSchool
seráaseguinte: 
Coordenadores:PauloBento,LuísLopes,RicardoSantoseLicínioSequeira 
Formação: PedroAmorim,AnaMargarida,JorgeRodrigues 
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4-ObrigaçõesdaAssociação 
• Efetuar inscrições nas provas sugeridas pela equipa técnica e inseridas na
calendarização; 
• Fornecimento de um KIT de equipamento composto por material de competição e
treino; 
• Disponibilizar transporte para as competições e, sempre que a isso obrigue,atreinos
foradeMirandadoCorvo; 
•Setembroéomêsdecaptaçãoparaposterioraceitaçãodenovosatletasnaformação.
Foradestadata,somenteemsituaçõesespeciaisecomdecisãosuperior; 
•Cabeaoselementosdaescola,peranteanáliseaoatletaefetuarasuainclusãodefinitiva
naequipa.
5-Destinatários 
Esta secção destina-se a todos os jovens de ambos os sexos e com idades
compreendidasentreos6eos22anos.Estasidadespodemseralteradasporindicação
superiordacoordenação. 
6-EquipaTécnica 
A equipa técnica será sempre composta por um coordenador e um ou mais
treinador/formadoremfunçãodonúmerodeatletasinscritoseafrequentarostreinos. 
7-ObrigaçõesdosAtletas/encarregadosdeeducação 
•Ser“sócioATRS”daAssociaçãoAbutrica; 
•OsPaistêmumacomponenteimportantenoacompanhamentodoatletadaformação,
nomeadamente diligenciar as deslocações ao local de treino, que normalmente é na
QuintadaPaivaemMirandadoCorvo; 
• Durante o período de tempo de duração dos treinos, os atletas ficam ao cuidado da
equipatécnica,sendodasuaresponsabilidadeosmétodoseplanosdetreino; 
•Ospaisnãopodemnemdeveminterferirnotrabalhodaequipatécnica; 
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• Utilizaçãodaindumentáriadaequipasemprequeestejaemrepresentaçãodamesma,
incluindo cerimónias protocolares. O seu uso deve ser feito com zelo e estar sempre
apresentável.Osmesmospodemservirparausodeoutrosatletasnofuturo; 
• Apresentar-se regularmente ao treino no local indicado pela equipa técnica, isto para
dar continuidade ao trabalho efetuado, salvo exceções por razões escolares ou outras,
dandoconhecimentoaotécnico; 
• Os atletas são responsáveis (através do seu encarregado de educação) pela sua
condição física, nomeadamente a realização de testes e examesmédicosparaaprática
desportiva; 
• A inclusão ou continuidade como atleta na Associação é estabelecida com a
concordânciadesteregulamentointerno; 
•Oatletaautorizaacedência,deformagratuitaeincondicional,dosdireitosdeutilização
dasuaimagem,validandoasuareproduçãoempeçascomunicacionaisdaAssociação; 
• Apresentação de atestado médico no início de cada época, atestando as condições
físicaseestaraptofisicamente. 
8-Atletas 
Direitos: 
•Usufruirdeumtreinodequalidade; 
• Ter bom ambiente proporcionado pelos responsáveispelasecçãodeformação(ATRS),
favorecendooseudesenvolvimentofísico,técnico,psicológico,intelectual,moral,cultural
ecívico; 
•Verreconhecidoevalorizadoomérito,adedicação,oesforçoeodesempenhoescolar; 
•Sertratadocomrespeitoecorreção; 
•Versalvaguardadaasuasegurançaeintegridade; 
•Serinformadodequalquerausênciadoresponsávelpelotreino; 
•Serinformadodequalqueralteraçãodolocalouhoradotreino,assimcomodeuma 
competiçãoagendada. 
Deveres: 
•Serassíduoepontual; 
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•Respeitareseguirasorientaçõesdosformadores/Treinadores; 
•RespeitartodososelementosdaSecçãoeoutrosqueremtreinoouemcompetição; 
•Fazer-seacompanharsempredeequipamentoadequadorespeitandoasregras; 
•Devejustificaraausênciaaumtreinooucompetição1 
•Deveefectuaropagamentoregulardasquotas2 
•Darmaisimportânciaaoseudesempenhoemenosàclassificação/resultado; 
•Tersempreatitudepositivaeincentivaroscolegasafazeromesmo. 
9-NormasdecondutadosProfessores/Treinadores/Diretores 
•Respeitaratletas,paisadversáriosejuízes 
•Planeareorientarassessõesdetreinodeacordocomosobjetivosdefinidos 
•Ensinar conteúdosdeformaseguraeadequadaàscaraterísticasdecadacriança 
•Valorizaroesforçoeaprogressãonaaprendizagem 
•Desenvolveroespíritodofair-playecumprimentodasregras 
•Proporcionaraalegriaeoprazerpelapráticadaatividadefísicaedesportivaem 
geralepeloatletismoemparticular 
10-NormasdecondutadosPaiseEncarregadosdeEducação 
•Devemserosprincipaisfãsdosseusfilhos 
•Devemrespeitartodososintervenientesnoprocessodotreino/competição 
•Nãoincentivarofilhoavenceraqualquerpreço 
•Centrar-senaprestaçãodesportivaemenosnaclassificação/resultado 
•Saberqueoseufilhonãocompetesóequesóumévencedor 
•Respeitarsempreasindicaçõesdetreinoedecompetiçãodadaspelo 
Professor/Treinador 
•Apoiareincentivaroseufilho,massemlhedarindicaçõesqueopoderãoprejudicar 
•Nuncaprojetenoseufilhoaquiloquegostariadetersido.Deixe-ocrescereter 
prazernasuaprestação 

1
2

Onãocumprimento,ficacondicionadoaconvocatóriaparaasprovasoficiais 
Onãocumprimento,ficacondicionadoaconvocatóriaparaasprovasoficiais 
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11-ContactoscomPais/EncarregadosdeEducação 
•Noiníciodecadaanodesportivohaveráumareuniãogeralcomtodosospaise 
direçãotécnicapara,emconjunto,definirestratégiaseplanosdetodootrabalho 
paraofuturo 
•Porsugestãodostécnicos/direçãoouporsolicitaçãodeumconjuntodepaispoderão 
haveroutrasreuniõesparatratardeassuntosdeinteresse 
12-CasosOmissos 
•ÀSecçãodeFormaçãodeAtletismojuntamentecomaDireçãodaAssociação 
reserva-seaodireitodedecidiroscasosomissosapósauscultaçãodos 
intervenientesecomobomsensoadequado.Opresenteregulamentopoderásofrer 
alteraçõesemqualqueraltura,passandoaseraplicadasasnovasdisposiçõesapós 
asuadivulgação 

Esteregulamentodeverásersubscritopeloencarregadodeeducação 
MirandadoCorvo,5deJulhode2021 
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