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1 Objectivo 

Definir as regras para a modalidade de atletismo na vertente de estrada e trail, para os sócios 

efetivos, auxiliares e extraordinários que se pretende implementar no Clube Novo Banco. 

 

2 Regras Gerais 

2.1 Conceito 

Todos os atletas são obrigatoriamente sócios do Clube Novo Banco. 

A partir desta data só podem representar o Clube Novo Banco os trabalhadores do Grupo 

Novo Banco, Sócios Auxiliares e Sócios Extraordinários. 

Todos os atletas que pretendam fazer parte da secção de atletismo terão que preencher a 

respetiva ficha, com os seus dados pessoais, na vertente de estrada ou de trail, bem como a 

ficha do Regime Geral de Proteção de Dados, para arquivo no Clube Novo Banco, caso ainda 

não a tenham preenchido. 

As provas são comunicadas aos atletas por email. Conforme descrito no ponto 3.4.1 

O Clube Novo Banco fornecerá um único equipamento oficial, para a competição. Conforme 

descrito no ponto 5 

Sempre que um atleta abandone a modalidade, terá que entregar o respetivo equipamento. 

Os atos de indisciplina serão analisados pela Direção/Delegação, em reunião de 

Direção/Delegação e reportada a respetiva sanção ao Sócio. Conforme descrito no ponto 6 
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3 Regras Específicas 

3.1 Provas de Competição Nacionais 

O Clube Novo Banco só suportará as inscrições em provas nacionais até ao máximo de 

15,00€ por atleta tanto na vertente de estrada como de trail. 

As inscrições para as provas são abertas com a maior antecedência possível devido aos 

custos com as mesmas.  

Após o prazo estabelecido para os atletas solicitarem a sua inscrição em cada uma das 

provas, não serão aceites quaisquer pedidos de inscrição. 

 

3.2 Provas de Competição Internacionais 

O Clube Novo Banco não suportará qualquer custo com provas internacionais tanto na 

vertente de estrada como na de trail 

 

3.3 Faltas de Comparência nas Provas 

Os atletas que faltem às provas em que tenham solicitado a sua inscrição, só poderão solicitar 

a sua inscrição em novas provas após o pagamento ao Clube Novo Banco da totalidade do 

preço da mesma. Esta regra aplica-se logo a partir da 1ª prova que o atleta seja convocado.  

 

3.3.1 Exceção de Faltas de Comparência 

Os atletas que faltem às provas em que se tenham inscrito, não terão de ressarcir o Clube 

Novo Banco no caso de ocorrerem as seguintes situações: 

• por falecimento de familiar ascendente ou descendente direto; 

• por internamento hospitalar em data próxima da prova; 
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3.4 Secções de Atletismo na vertente estrada e trail 

3.4.1 Inscrição nas provas de Lisboa e Delegações 

• A secção de atletismo avisa, por e-mail, os sócios inscritos nesta modalidade das 

provas que se propõe fazer, por época, e nas quais vai promover a inscrição em 

representação do Clube Novo Banco. 

• Os atletas inscritos nas Secções das Delegações e que pretendam inscrever-se 

nas provas que Lisboa promover e os atletas inscritos na SEDE/Lisboa e que 

pretendam inscrever-se nas provas que as Delegações promoverão, terão que 

obrigatoriamente indicar:  

 Nome completo; 

 Data de nascimento; 

 Número do BI./CC.; 

 NIF (número de contribuinte); 

 Número de sócio; 

 Número de funcionário do Novo Banco; 

 Número de telemóvel (para eventual contacto); 

 Tamanho do equipamento. 

 

3.4.2 Numero mínimo de atletas por Equipa  

3.4.2.1 Vertente de Estrada 

• Terá de haver um mínimo de 10 atletas para que se possa proceder à inscrição do 

Clube NB na respetiva prova. 

3.4.2.2 Vertente de Trail 

• Terá de haver um mínimo de 3 atletas para que se possa proceder à inscrição do 

Clube NB na respetiva prova. 

3.4.3 Informação aos atletas  

• Após a inscrição, junto da entidade que organiza cada uma das provas, a secção 

informará, atempadamente,  dos locais e dos horários onde serão entregues os 

respetivos dorsais pelo seccionista/director, ou em caso destes não poderem 

comparecer, por um atleta que a direcção indique como seu representante; 
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• É expressamente proibido  a cedência de dorsais sem que o seccionista/director 

tenha, antecipadamente, substituído o nome do atleta por outro (normalmente até 15 

dias de antecedência, exceção para algumas entidades que exigem um mês); 

• Não é permitido , ao atleta, o levantamento individual do kit nas provas em que o 

Clube participa, salvo indicação expressa  por parte do seccionista para as provas 

de trail; 

• Sempre que possível  o Clube disponibilizará antecipadamente os kits das provas de 

estrada; 

• Nas provas de estrada, os atletas receberão, no dia da prova, somente os dorsais , 

o restante kit será enviado oportunamente por: 

 Correio interno; 

 Sempre que solicitado ao seccionista/director, nas instalações do Grupo 

Desportivo de Lisboa ou do Porto 

 Nas portarias da Sede, Av. da Liberdade 195 em Lisboa, ou na Rua José 

Falcão, 158, no Porto 

• No trail  os kits serão entregues no próprio dia da prova; 

• No dia da prova existe uma hora limite para recolha do dorsal , após essa hora 

serão impreterivelmente recolhidos, tendo o atleta que ressarcir o clube pelo valor, 

não podendo participar na mesma. 

• No decorrer da participação em provas, cuja inscrição tenha sido promovida pelo 

Clube NB, em caso de acidente, o(a) atleta deverá proceder em conformidade com as 

instruções/indicações do Regulamento de cada prova, que se encontra no site das 

mesmas. 

 

4 Época Desportiva  

Sempre que se proporcione, o Clube Novo Banco realizará as seguintes iniciativas onde 

participarão todos os atletas de competição:  

4.1 Abertura da Época Desportiva  

O Clube proporcionará aos seus atletas uma atividade antes do início da época desportiva, 

normalmente em Setembro, no sentido de um convívio salutar. 

4.2 Encerramento da Época Desportiva  

O Clube proporcionará aos seus atletas um Encerramento de Actividades, normalmente durante o 

segundo trimestre, onde se juntarão os atletas de todas as modalidades para um convívio salutar. 
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5 Equipamentos 

O Clube NB fornecerá um único equipamento oficial para a competição, após a participação do 

atleta em 50% das provas por si promovidas. 

O atleta assim que disponha do equipamento terá obrigatoriamente  que utilizar/correr com o 

mesmo. A não-aceitação desta condição será tida em conta como violação da Norma em vigor e 

será aplicada uma sanção ao atleta, que no limite poderá ser a sua saída da secção de 

atletismo/trail do Clube NB. 

Fora desta sanção estão as provas de Ultra Trail Médio (entre 70 a 99km) e Ultra Trail Endurance 

(mais de 100km), segundo a classificação ATRP, onde o atleta poderá ter de trocar de roupa.  

 

6 Sanções Disciplinares  

6.1 Infrações 

As infrações cometidas pelos Sócios do Clube Novo Banco, que consistam na violação dos deveres 

estabelecidos nos Estatutos, e nos Regulamentos em vigor aprovados pela Assembleia Geral, serão 

punidas, consoante a sua gravidade, com as seguintes sanções: 

Repreensão por escrito. 

Suspensão até 30 (trinta) dias. 

Suspensão de 31 (trinta e um) dias a um ano. 

Suspensão superior a 1 (um) ano e inferior a 15 (quinze) anos. 

Suspensão de 15 (quinze) anos a 25 (vinte e cinco) anos. 

 

6.2 Aplicação das sanções 

6.2.1 Competência das Delegações 

A aplicação das sanções até 30 (trinta) dias é da competência dos Órgãos Executivos das 
delegações sempre que as situações sejam colocadas pelos mesmos necessitando da 
concordância da Direção 
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6.2.2 Competência da Direcção 

 A aplicação das sanções até um ano é da competência da Direção  

6.2.3 Competência Assembleia Geral 

A aplicação das sanções com mais de um ano é da exclusiva responsabilidade da Assembleia 
Geral, por proposta da Direção, devendo a respetiva convocatória mencionar a sua realização 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o conhecimento, pela Direção ou pela Mesa da 
Assembleia Geral, da infração praticada. 

 

7 Esclarecimentos 

Qualquer situação não prevista neste regulamento será sempre remetida para análise e 

decisão em Reunião de Direcção/Delegação. 

 


