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REGULAMENTO DO ATLETA DE COMPETIÇÃO 
Época 2009/2010 

 

 

CAPÍTULO I – CONDIÇÕES GERAIS 

 

Art.º 1 (Normativas) 

1 – Todos os atletas que pertencem aos quadros competitivos do Ginásio Clube de Santo Tirso 

(GCST) têm obrigatoriamente de estar federados, ou seja, filiados na Associação de Natação do 

Norte de Portugal (ANNP) e, consequentemente, na Federação Portuguesa de Natação (FPN). 

2 – Os atletas federados estão abrangidos pela legislação vigente e pelos estatutos da ANNP, 

da FPN, da Federação Internacional de Natação Amadora (FINA) e da Agência Mundial 

Antidopagem/CNAD. 

3 – De acordo com os estatutos da FPN, a filiação de qualquer atleta é válida desde a 

respectiva filiação, até ao dia 31/8/2010, sendo este o período pelo qual o atleta está 

vinculado ao GCST. 

4 – Atendendo à legislação em vigor, é obrigação dos Agentes Desportivos consultarem as 

normas e a “Lista de Substâncias e Métodos Proibidos”, disponível no sítio do Instituto 

Desporto de Portugal (IDP – www.idesporto.pt). 

5 – A responsabilidade do não cumprimento das normas de solicitação de utilização de 

terapêutica de Substâncias e Métodos Proibidos é sempre do atleta e/ou do respectivo 

Encarregado de Educação. 

6 – Os atletas têm direito a um Seguro Desportivo, devendo, quando necessário e de acordo 

com as coberturas específicas, solicitar na secretaria do Clube o número da apólice. No 

entanto, fica ao encargo dos atletas a franquia do respectivo seguro. 

7 – Os atletas de Natação do GCST são considerados amadores a 100%. 

8 – O GCST reserva-se o direito de dispensar qualquer atleta que não cumpra o presente 

Regulamento, desrespeite ou tenha comportamentos incorrectos para com colegas, 

treinadores ou dirigentes. 
 

Art.º 2 (Inscrições) 

1 – Todos os atletas terão de efectuar a sua inscrição para a época desportiva 2009/2010 na 

secretaria da Piscina do GCST durante o mês de Julho de 2009. 

2 – No acto da inscrição é obrigatório: 

 - Liquidar a Taxa de Renovação 

 - Liquidar a Mensalidade de Setembro 2009 

 - Entregar 1 foto tipo passe, 1 fotocópia do BI e do Cartão Contribuinte 

- Entregar as 3 Declarações anexas a este Regulamento, bem como as Fichas de 

identificação e de Equipamentos, devidamente preenchidas e assinadas. 
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Art.º 3 (Mensalidades) 

1 – O valor da mensalidade para todos os atletas, independentemente do respectivo escalão, é 

de € 21,00. 

2 – O valor da Taxa de Inscrição é de € 15,00. 

3 – O valor da Taxa de Renovação é de € 10,00 (aplica-se apenas a atletas que tenham feito 

parte das nossas equipas no mínimo até Junho de 2009). 

4 – Estes valores poderão ser sujeitos a promoções pontuais efectuadas pelo GCST, 

nomeadamente quanto às inscrições/renovações. 

5 – Os familiares directos do primeiro atleta beneficiam de desconto na taxa mensal da Escola 

de Natação: 1º titular: 100% da mensalidade; 2º titular: redução 15%; 3º, 4º, …: redução 20%. 

6 – O pagamento das mensalidades deverá ser efectuado até ao dia 8 (oito) do mês a que 

disser respeito, ou até ao primeiro dia útil seguinte, quando aquele o não for 

7 – Após o período indicado, as taxas mensais serão agravadas em € 0,50 por cada dia útil. 

 

Art.º 4 (Exame Médico-Desportivos) 

1 – O GCST dá aos atletas a opção de realizarem o Exame Médico sobre sua total 

responsabilidade, ou a opção dos aspectos logísticos serem tratados pelo GCST, devendo 

manifestar a sua opção no acto da inscrição. 

2 – Os atletas que optarem pela sua inteira responsabilidade têm a obrigação de entregarem 

na secretaria da Piscina do Clube, até ao dia 21/9/2009, o seu comprovativo com o resultado 

de Apto. 

3 – Os atletas que optarem pelos Exames Médicos por parte do Clube, somente terão de 

comparecer no local e data da sua realização, a informar oportunamente, ficando a liquidação 

do respectivo Exame à sua responsabilidade. 

4 – Os Exames Médicos marcados pelo GCST serão realizados por Médico/Entidade habilitada, 

e incluem alguns exames essências para análise do estado de saúde dos atletas. 

5 – As datas da realização dos exames referidos no ponto anterior serão afixadas no átrio da 

Piscina, após o dia 15/8/2009. Caso algum atleta não possa comparecer no dia marcado deverá 

atempadamente informar na Secretaria. 

6 – O custo do Exame Médico será suportado pelo Clube, em princípio, a 100%, solicitando-se 

no entanto a ajuda dos pais caso tal não venha a ser possível. 

 

Art.º 5 (Equipamento desportivo) 

1 – O Ginásio Clube de Santo Tirso disponibiliza aos seus atletas diversos equipamentos oficiais 

do Clube, nomeadamente, Fato de Treino, Sweatshirt, Pólo, T-shirt’s, Fato de Banho, a preços 

simbólicos, recomendando a sua aquisição para uniformização da equipa nas provas oficiais. 

2 – Juntamente com este Regulamento é entregue uma Ficha de Equipamentos, que deverá 

ser preenchido em função das necessidades de cada atleta, e devolvido o mais brevemente 

possível com o respectivo pagamento (a título de caução). 

3 – Todos os atletas terão direito a receber, gratuitamente, uma Touca oficial por época e duas 

T-shirt’s do Clube na primeira inscrição. 
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Art.º 6 (Início da Época Desportiva) 

1 – Todos os escalões da secção de competição do GCST terão o início da época de 2009/2010 

no dia 7/9/2009, pelas 19 horas. 

2 – O final da época desportiva decorrerá a 1 de Agosto de 2010. 

 

Art.º 7 (Orgânica Interna) 

1 – Sempre que os pais pretendam qualquer informação deverão dirigir-se à secretaria da 

Piscina do GCST, que os atenderá em conformidade. Só em casos excepcionais e de índole 

técnica é que os pais deverão dirigir-se aos treinadores. 

2 – Caso os pais tenham informações importantes que pretendam transmitir directamente aos 

treinadores deverão fazê-lo, sempre que entendam pertinente e a situação o justificar, em 

horário que não colida e/ou prejudique o habitual processo de treino. 

3 – O GCST investe na formação desportiva do nadador a médio e longo prazo. Deste modo, o 

Clube pressupõe que o nadador também invista, pelo menos de igual modo, na formação da 

sua carreira desportiva a médio e longo prazo. Uma eventual desistência deste processo por 

parte do nadador nunca deverá ser tomada unilateralmente sem atender, de igual modo, às 

necessidades e ao investimento efectuado pelo GCST. O processo deverá ser ponderado 

sustentando os interesses de ambas as parte envolvidas. 

4 – As faltas aos treinos têm de ser obrigatoriamente justificadas por escrito pelos 

Encarregados de Educação, devendo ser entregues ao treinador no primeiro treino após a 

respectiva falta, e ficando arquivada no seu processo individual. No entanto, a falta é 

contabilizada para fins de controlo de assiduidade. A não entrega da justificação da falta ao 

treino implica que o atleta fique impossibilitado de treinar até regularizar a situação. 

5 – Será atribuído um prémio de assiduidade em cada ciclo de treino (trimestre), por escalão 

etário. No final da época desportiva será também atribuído um prémio de assiduidade ao 

atleta com maior percentagem de presenças efectivas aos treinos, em cada escalão etário. 

6 – Na realização dos treinos e/ou provas o GCST não se responsabiliza pelos objectos e/ou 

equipamentos dos atletas, ficando os mesmos à sua inteira responsabilidade. 

7 – As convocatórias para as provas serão divulgadas no site da Natação do GCST e 

comunicadas pelo respectivo Treinador com a maior antecedência possível, discriminando as 

datas e horas de concentração e o local da prova. 

8 – Para as provas todos os atletas têm a obrigação de utilizar única e exclusivamente o 

equipamento do Clube, de acordo com o descrito na Convocatória respectiva, com excepção 

apenas para os fatos de competição. 

9 – Os transportes para as provas serão assegurados pelo GCST, através das suas Carrinhas, 

sempre que tal for possível. Em casos excepcionais, e por razões logísticas do foro do Clube, 

solicitamos a colaboração dos pais para efectuarem o transporte dos atletas em viatura 

própria, tudo devidamente articulado com o GCST. 

10 – As partidas e chegadas para e das provas serão sempre nas instalações do GCST. 

11 – Durante a realização das provas, quer o atleta esteja a aguardar a sua vez para competir, 

quer já tenha concluído a sua participação, não pode retirar-se do local onde esteja a equipa 

sem autorização prévia. 
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12 – Após as provas, em situações pontuais devidamente justificadas, os atletas poderão 

regressar com os próprios pais, desde que manifestem esse desejo ao Dirigente/Treinador 

presente na prova. 

13 – Nenhum pai pode retirar o filho (atleta) no final de qualquer prova, sem que o 

Dirigente/Treinador tome conhecimento. 

14 – Os pais têm o dever de ajudar o GCST na manutenção das boas regras para a segurança e 

o bem estar dos nossos atletas, esperando-se dos mesmos a melhor colaboração para a 

existência de um relacionamento sadio entre todas as pessoas ligadas à Natação do Clube. 

15 – Conforme sabemos, nem todos os atletas podem ganhar e, como tal, é preciso que os pais 

estejam atentos no intuito de, em complemento, nos ajudarem a preparar os seus filhos. A 

vitória é importante, mas a participação com dignidade ainda é mais.  

16 – Os pais dos atletas que tenham gosto e disponibilidade de tempo para ajudar a natação 

deverão manifestar esse facto, no sentido de estar informado e preparado para poder a 

qualquer momento dar o seu contributo. Todos são precisos. 

17 – A adequada formação dos jovens só se consegue com um relacionamento sadio, 

equilibrado e participado por todos, não podendo haver grupos, promoções individuais ou 

exibicionismos. Por isso, o GCST organizará, sempre que possível e oportuno, encontros, 

convívios e festas para a criação de um espírito de grupo e de pertença cada vez mais forte. 

18 – O desrespeito por estas regras poderá originar a adopção de medidas disciplinares aos 

atletas, e a suspensão e/ou exclusão dos mesmos pela Direcção do GCST. 

19 – Ao longo da época poderão surgir normas relativas a assuntos relacionados com a 

actividade da competição, que serão sempre comunicadas por escrito aos 

atletas/Encarregados de Educação no mais breve espaço de tempo possível. 

20 – As dúvidas suscitadas com a aplicação do presente regulamento ou casos omissos serão 

decididos pela Direcção do Ginásio Clube de Santo Tirso, em conformidade com o 

Regulamento de Utilização das Piscinas e com os Estatutos do GCST. 

 

 

CAPÍTULO II – Escalões etários 

 

Art.º 1 (Escalões Época 2009/2010) 

 

MASCULINOS FEMININOS 

Cad. B 99-02     

Cad. A 98 Cad. B 00-02 

Inf. B 97 Cad. A 99 

Inf. A 96 Inf. B 98 

Juv. B 95 Inf. A 97 

Juv. A 94 Juv 96 

Juniores 92-93 Juniores 94-95 

Seniores 91 + Velhos Seniores 93 + Velhas 
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Art.º 2 (Pré-competição) 

 
Caracterização 

 

Jovens oriundos da escola de natação que cumpram os critérios definidos 

Entrada no grupo mediante teste definido, realizado pelo responsável 

Em casos excepcionais, jovens provenientes de outras escolas de natação 

 

 
Idades 

 

Masculinos: 1999 e mais novos 

Femininos: 2000 e mais novas 

 

 
 
 
 

Critérios de admissão 

 

Estatura elevada para a idade 

Mãos e pés grandes 

Domínio de três técnicas de nado 

Bom deslize e boa posição do corpo na água 

Noções de partida e de viragens 

Motivação para a competição 

Apoio dos encarregados de educação 

Boa atitude de trabalho e boa assiduidade 

Compatibilidade de horários 

 

 
 

Objectivos 

 

Primeira triagem de jovens com aptidão para a competição 

Aquisição do domínio regulamentar das quatro técnicas de nado 

Aquisição e domínio regulamentar das técnicas de partidas e viragens 

Criação de hábitos de treino adequados 

Observação e estimulação de comportamentos e espírito de equipa 

 

 

Art.º 3 (Agrupamento C – Cadetes B) 

 
Caracterização 

 

Jovens que se encontram aptos a iniciar o percurso competitivo 

Jovens oriundos do grupo de pré-competição do clube 

Em casos excepcionais, jovens provenientes de outros clubes 

 

 
Idades 

 

Masculinos: 99 a 01 

Femininos: 00 a 01 

 

 
 

 
Critérios de admissão 

 

Idade etária adequada aos escalões competitivos 

Domínio regulamentar das quatro técnicas de nado 

Domínio regulamentar das técnicas de partidas e viragens 

Aptidão técnica para a competição 

Jovens com ingresso tardio mas com aptidões acima do normal 

Frequência com aproveitamento do grupo de pré-competição 

 

 
 
 

Objectivos 

 

Reforço das exigências do treino ao nível da assiduidade, pontualidade, etc 

Aperfeiçoamento das técnicas de nado, partidas e viragens 

Desenvolvimento duma boa base aeróbia 

Desenvolvimento das capacidades coordenativas 

Estimulação da fonte anaeróbia aláctica 

Participação competitiva regular e com objectivos adaptados às idades 
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Art.º 4 (Agrupamento B – Cadetes A / Infantis) 

 
Caracterização 

 

Jovens oriundos da equipa do Agrupamento C 

Capacidade de enquadramento e entrada futura na equipa principal 

Em casos excepcionais, jovens provenientes de outros clubes 

 

 
Idades 

 

Masculinos: 96 a 98 

Femininos: 97 a 99 

 

 
 

Critérios de admissão 

 

Idade adequada ao escalão competitivo 

Nível técnico compatível com a média do grupo e escalão etário 

Directamente do grupo de PC, em casos de aptidão excepcional 

Disponibilidade para seguir a via competitiva  

Motivação e atitude competitiva adequada ao escalão etário 

 

 
 

Objectivos 

 

Criação dos pressupostos para integração na equipa principal 

Início do controlo da frequência cardíaca no treino 

Demonstrar um bom nível de prestação em competição 

Forte presença em termos colectivos nos campeonatos nacionais 

Hábitos de treino imprescindíveis para futuro acesso à equipa principal 

 

 

Art.º 5 (Agrupamento A – Juvenis / Juniores / Seniores) 

 
Caracterização 

 

Jovens oriundos do Agrupamento B 

Aptidão desportiva que garanta qualidade futura 

Em casos excepcionais, atletas provenientes de outros clubes, que 

cumpram os requisitos impostos pelo projecto 

 

 
Idades 

 

Masculinos: 95 + velhos 

Femininos: 96 + velhas 

 

 
 

Critérios de admissão 

 

Idade etária adequada aos escalões competitivos 

Oriundos do Agrupamento B que revelem qualidade suficiente em termos 

físicos, técnicos, competitivos, de motivação, assiduidade e atitude 

Apoio familiar adequado às exigências 

De outros clubes mas que revelem as mesmas qualidades 

 

 
 
 

Objectivos 

 

Maximização dos resultados 

Afirmação competitiva individual e colectiva 

Internacionalização com resultados progressivos 

Recordes regionais e nacionais de categoria e absolutos 

Integração de elementos no sistema de alta competição 

Participação nas competições internacionais de topo 
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HORÁRIOS 2009/2010 
 

 

CADETES B - Masc. 99/00/01/02 e Fem. 00/01/02    

       

Dia 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

Horário 18:30 - 19:15   18:30 - 19:15 18:30 - 19:15   9:15 - 10:15 

Local GCST   GCST GCST   GCST 

       

CADETES A - Masc. 98 e Fem. 99    

       

Dia 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

Horário 18:30 - 19:45 18:30 - 19:45 18:30 - 19:45 18:30 - 19:45   9:15 - 10:15 

Local GCST Municipal GCST GCST   GCST 

       

INFANTIS - Masc. 96/97 e Fem. 97/98    

       

Dia 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

Horário 19:00 - 20:30 18:30 - 20:00 19:00 - 20:30 19:00 - 20:30 19:00 - 20:30 8:30 - 10:15 

Local GCST Municipal Municipal GCST GCST GCST 

       

JUVENIS, JUNIORES E SENIORES - Masc. 95 e + velhos e Fem. 96 e + velhas  

       

Dia 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

Horário 6:30 - 8:00    6:30 - 8:00   8:30 - 10:15 

Local GCST    GCST   GCST 

Horário 19:00 - 20:45 19:00 - 20:45 19:00 - 20:50 19:00 - 20:45 18:30 - 20:30  

Local GCST GCST Municipal GCST Municipal  

 

 

 

Coordenadora Técnica: Sandra Bárbara 
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DECLARAÇÃO 

 
 

Declaramos que tomamos conhecimento e concordamos com todas as regras e pressupostos 

estabelecidos no “Regulamento do Atleta de Competição” do GCST, e demais normas 

aplicáveis para a prática da Natação de Competição, que nos comprometemos a respeitar 

escrupulosamente. 

Perante o seu incumprimento ou a adopção de comportamentos incorrectos e/ou reprováveis 

para com atletas, treinadores e dirigentes, o GCST reserva-se o direito de suspender, dispensar 

e/ou cessar imediatamente a actividade desportiva competitiva de qualquer atleta. 

Mais declaramos ter tomado conhecimento e concordar que o não cumprimento dos 

objectivos essenciais para cada escalão etário justificam a cessação da actividade em que o 

atleta se encontra inscrito. 

 

 

 

Santo Tirso, _____ de ____________________________ de ___________ 

 

 

 

 

O Atleta ______________________________________________________________ 

 

O Encarregado de Educação ______________________________________________ 
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DECLARAÇÃO 
 
 

 

Eu, ___________________________________________________________, Encarregado de 

Educação de _______________________________________________________________, 

declaro que autorizo o meu educando a praticar natação de competição pelo Ginásio Clube de 

Santo Tirso. 

 

 

 

Santo Tirso, _____ de ____________________________ de ___________ 

 

 

 

 

 

O Encarregado de Educação ______________________________________________ 

GINÁGINÁGINÁGINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSOSIO CLUBE DE SANTO TIRSOSIO CLUBE DE SANTO TIRSOSIO CLUBE DE SANTO TIRSO    
 

NATAÇÃO 
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DECLARAÇÃO 
 
 

 

Declaramos que tomámos conhecimento de todas as regras estabelecidas pelo Conselho 

Nacional Antidopagem aplicáveis para a prática da natação de competição. Neste sentido, 

temos inteiro conhecimento que: 

1. De acordo com a legislação em vigor, é obrigação de todos os agentes desportivos 

consultarem as normas e a “Lista de Substâncias e Metidos Proibidos”, no site do IDP 

em www.idesporto.pt e/ou na secretaria do Clube, em cada época desportiva. 

2. O CNAD estabelece normas de solicitação de autorização para a utilização terapêutica 

de Substâncias e Métodos Proibidos, que necessitam de notificação escrita ao CNAD, 

em formulário próprio. 

3. Face aos suplementos nutricionais comercializados actualmente nos mais variados 

estabelecimentos comerciais, o CNAD realça que os estudos científicos têm 

demonstrado que uma apreciável percentagem de suplementos nutricionais estão 

contaminados, intencionalmente ou não, com substâncias incluídas na Lista de 

Substâncias e Métodos Proibidos pela Agência Mundial Antidopagem. 

4. A responsabilidade de um caso positivo motivado pela ingestão de um suplemento 

nutricional contaminado é sempre do atleta, pelo que, embora esse facto possa 

explicar o sucedido, ou servir de eventual atenuante, não pode ser interpretado como 

uma desculpa que justifique a infracção cometida. 

5. A responsabilidade do não cumprimento das normas de solicitação de utilização 

terapêutica de Substâncias e Métodos Proibidos é sempre do atleta e/ou dos 

encarregados de Educação. 

 

Santo Tirso, _____ de ____________________________ de ___________ 

 

 

O Atleta ______________________________________________________________ 

 

O Encarregado de Educação ______________________________________________ 
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NATAÇÃO 
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 
 

 

 
Nome ____________________________________________________________________ 

 

Data de Nascimento ____/____/_______         BI _____________________ 

 

Morada ___________________________________________________________________ 

 

Código Postal _____-____  Localidade __________________________ 

 

Telefone ______________  e-mail _______________________________________ 

 

Telemóvel ______________ 

 

 

Estabelecimento de Ensino ___________________________________________________ 

 

Ano __________   Turma ___________ 

 

 

Pai: 

 

Nome ____________________________________________________________________ 

 

Profissão _______________________________ 

 

Local de Trabalho ___________________________________   Tel.Nº. _________________ 

 

 

Mãe: 

 

Nome ____________________________________________________________________ 

 

Profissão _______________________________ 

 

Local de Trabalho ___________________________________   Tel.Nº. _________________ 

 

 

Santo Tirso, _____ de ____________________________ de ___________ 

 

 

O Encarregado de Educação ___________________________________________________ 

GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSOGINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSOGINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSOGINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO    
 

NATAÇÃO 



Rua da Misericórdia, s/n 
4780-501 Santo Tirso 

Tel.: 252 858 271 / 252 853 311 (Piscina)  Fax: 252 833 465 
e-mail: natacao@ginasiocstirso.com  web: www.ginasiocstirso.com / gcstnatacao.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE EQUIPAMENTOS 
 

 

ATLETA: _________________________________________________________ 

 

 

Descrição Quant. Tamanho(s) Valor Unitário 

Fato de Treino     € 10,00 

Sweat     € 7,50 

Fato de Banho Mulher   € 30,00 

Fato de Banho Homem   € 22,50 

T-shirt Cinza 1  Oferta 

T-shirt Branca 1  Oferta 

T-shirt Azul   € 5,00 

Calção     € 15,00 

Touca 1  Oferta 

Saco    € 7,50 

 

Eu, _______________________________________________________________, Encarregado 

de Educação do/a Atleta acima mencionado/a, concordo com a aquisição dos Equipamentos 

Desportivos discriminados, pelo que junto € __________ para o efeito. 

 

Santo Tirso, ____/____/________ 

 

Assinatura: _______________________________________________________ 

 

Notas:  

- Para efeitos de uniformização dos atletas na participação em provas, é recomendável que todos 

tenham os equipamentos acima listados, não sendo contudo obrigatória a aquisição dos 

equipamentos não oferecidos. Contudo, uma vez que são equipamentos que os atletas necessitam, 

ficaríamos muito gratos caso os possam adquirir. 

- Valores a pagar a título de caução (excepto Fatos de Banho). Caso sejam devolvidos durante o 

decorrer da época em bom estado de conservação o dinheiro será igualmente devolvido. 
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