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A.D. MARCO 09  
 
 
 

 

JOGADOR MODELO 

 
• Que não se acomoda. Treina e joga para melhorar rendimento individual;  

• Ajuda a criar um clima colectivo de superação;  

• Não teme competir sobre pressão;  

• Capacidade de decisão. Acredita em si próprio;  

• Auto disciplinado e responsável;  

• Não se sobrepõe individualmente ao colectivo;  

• Disponível para aprender;  

• Reage de modo persistente à fadiga, ao erro e ao insucesso.  

• Tem ambição de ser sempre melhor em tudo: futebol, escola e vida pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMAS INTERNAS 

 

• Sempre que sejas convocado tens que te manter no grupo até terminar a concentração ou o 

treinador autorizar a tua saída. Situações excepcionais deverão ser abordadas quando assinas a 

convocatória. 

• A saída e a chegada das concentrações dos jogos fora são feitas a partir das instalações do 

clube, salvo anterior pedido do jogador e permissão por parte da direcção. 

• É obrigatório, sempre que o clube forneça roupa, utilizá-la nas deslocações, assim como a sua 

devolução no treino imediatamente a seguir. 

• Não é permitido, nas concentrações, para jogos, nos balneários, estando equipado e sempre 

que os responsáveis o determinem, ligar o telemóvel. 

• Consulta os placares para te manteres informado. 

• Os treinadores estão no clube para te ajudarem a seres melhor homem e melhor futebolista. 

Conta-lhe os teus problemas, os teus objectivos e as tuas estratégias. Confia 

neles. 

• Não é permitido aos Pais falarem com os treinadores sobre o teu desempenho. 

• Não é permitido participar em torneios ou outros jogos, extra clube, sem autorização. Não 

podes treinar ou jogar noutro clube sem autorização. 

• Orgulha-te de pertenceres à A.D. Marco 09. O teu comportamento deve evidenciar esse 

orgulho. 

• És jogador da A.D. Marco 09, assume esse mérito não só dentro do campo mas também no 

teu dia a dia. 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO DISCIPLINAR 

 

• Não cumprimento das normas internas – sanção a aplicar, em consonância, pela Direcção, 
Coordenador e Treinador.  

• Atraso ao início do treino sem avisar – uma volta ao campo por cada minuto (a partir dos 10’ 
de atraso só corre).  

• Falta ao treino sem aviso prévio – não és convocado. 

• Estando convocado, não comparecer ao jogo sem ter avisado com antecedência e por um 
motivo que não era impeditivo:  

- 1 Jogo – Próximo jogo não é convocado e se durante essa semana não comparecer aos 
treinos acumula mais um jogo fora dos convocados  

- 2 Jogos – Dispensado da equipa. 

• Desavenças graves entre colegas – proibição de treinar e processo disciplinar.  

• Faltas de respeito e má educação para com os responsáveis – proibição de treinar e processo 
disciplinar.  

• Os pais que durante os jogos se manifestem com palavras insultuosas para com algum 
elemento do clube, ou ponha em causa o bom nome do mesmo, as sanções serão aplicadas no 
seu educando sob a forma de não convocatória para os próximos jogos (número de jogos a 
decidir pelos coordenadores).  

• Em representação do clube, atitudes que denigram o nome e a imagem do mesmo – suspensão 
imediata e processo disciplinar.  

• Durante os jogos: cartão amarelo injustificado:  

- 1ª Vez, 10 voltas ao campo  

- 2ª Vez, treina normal, mas não é convocado  

- 3ª Vez, igual à terceira e sanção a definir pelo coordenador  

• Durante os jogos: cartão vermelho injustificado:  

- 1ª Vez, repreensão e 10 voltas ao campo todos os treinos até ao fim do castigo. Se 
faltar um treino no treino a seguir acumula a dos 2 treinos (20 voltas).  

- 2ª Vez, dois jogos de castigo (a somar ao castigo da AFP)  

- 3ª Vez, dispensado da equipa. 

Classificação/aproveitamento escolar serão analisadas pelo Coordenador e o encarregado de 
educação. Todas as situações não previstas neste regulamento e que impliquem sanção 
disciplinar serão analisadas pela Direcção, Coordenador e Treinador. Todos os prevaricadores 
terão direito a justificarem-se. 


