
 

REGULAMENTO INTERNO DA SECÇÃO DE ORIENTAÇÃO 
 

 

Preâmbulo 

 

É importante que todos se sintam parte integrante deste projecto, que visa o 

crescimento da modalidade e do Clube no concelho e no país, e o envolvimento de 

cada vez mais jovens e adultos numa prática desportiva salutar, e de plena 

convivência e harmonia com a natureza. 

 

Com o apoio de todos, crescerá a nossa secção, o nosso clube, e a Orientação! 

 

I – Âmbito 

 

Este regulamento aplica-se aos atletas pertencentes ao Grupo Desportivo União da 

Azoia (GDUA), que pretendam praticar Orientação, nas suas variadas vertentes, 

assim como colaborar nas atividades organizadas por esta secção. 

 

II - Deveres 

 

1. Os atletas da secção de Orientação do Grupo Desportivo União da Azoia 

(doravante Ori-Azoia ou secção) devem ser sócios do Clube e proceder ao 

pagamento da quota mínima de 1€/mês diretamente ao Clube, não passando 

essas quantias pelas contas da secção de Orientação.  

 

2. Os atletas têm o dever de realizar o exame médico desportivo ou similar que 

ateste a sua capacidade para participar nas atividades de orientação e proceder 

ao processo de filiação na FPO.  

 

3. Os atletas devem participar e colaborar nas atividades de treino e formação 

promovidas pela secção Ori-Azoia. 

 

4. Os atletas têm o dever de colaborar na organização das atividades promovidas 

pela secção Ori-Azoia. As atividades tradicionalmente previstas incluem: 
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a) Prova de Orientação ou Ori-Trail / Rogaine a 25 de abril (data de 

aniversário do Clube); 

b) Trail do Cabo Espichel, normalmente realizado no último domingo antes 

do Natal; 

c) Qualquer outra prova integrada nos circuitos de Orientação - Pedestre, 

Ori-Trail / Rogaine, City Race ou BTT, cuja organização venha a ser 

atribuída ao Clube. 

 

5. Os atletas têm o dever de representar de forma digna o G.D.U.A., respeitando os 

regulamentos da modalidade, participando com fair-play e usando os 

equipamentos e símbolos do clube em todas as atividades em que participem. 

 

6. Os atletas têm o dever de proceder à inscrição nas provas ou comunicar ao 

responsável pelas inscrições a sua intenção de participar nas mesmas, dentro 

dos prazos estabelecidos pela organização dos eventos, de modo a garantir 

taxas de inscrição mais reduzidas.  

 
7. Os atletas deverão pagar uma contribuição anual (€ 60,00 para os adultos, € 

30,00 para os jovens nos escalões de competição), ficando o clube responsável 

pelo pagamento de todas as provas organizadas pela égide da Federação 

Portuguesa de Orientação (calendários das provas da Taça de Portugal das 

diferentes disciplinas). 

 
8. O pagamento desta contribuição anual deverá ocorrer durante o 1.º trimestre do 

ano, excepto no caso de mais de um inscrito da mesma família, em que o 

pagamento poderá ocorrer até ao dia 30 de junho. 

 

9. Para além da contribuição anual, é, ainda, da responsabilidade dos atletas ou dos 

seus encarregados de educação, no caso dos menores, os seguintes 

pagamentos: 

 
a) As quotas de sócio; 

b) Exames médicos de aptidão desportiva; 

c) Aquisição de equipamento próprio; 
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d) As quantias correspondentes ao agravamento da taxa de inscrição por 

atraso na comunicação do atleta / Encarregado de Educação; 

e) As taxas de inscrição nas provas a que faltem e em que se tenham 

inscrito, sem que para tal haja motivo justificado (lesão ou doença 

impeditiva). 

 

10. Os atletas inscritos na Seção que pretendam participar ocasionalmente em 

competição e que, por isso mesmo, declarem não pretender ficar obrigados ao 

pagamento da contribuição anual, têm a obrigação de proceder ao pagamento 

da inscrição na FPO, do seguro desportivo, das taxas de inscrição nas provas 

em que se inscrevam, bem como aos pagamentos referidos nas als. a) a d) do 

número anterior. 

 

III - Direitos 

 

1. Os atletas do Ori-Azoia têm o direito de usufruir do apoio do Clube ao nível da 

inscrição nas provas e do transporte para as mesmas, de acordo com as 

condições existentes. 

 

2. O G.D.U.A. apoia os custos de inscrição e transporte dos atletas jovens (Infantis, 

Iniciados, Juvenis e Juniores). 

 

3. Os atletas têm o direito de participar gratuitamente em todas as atividades de 

treino, formação e competição organizadas pelo Ori-Azoia. 

 

4. Os atletas têm o direito de usufruir dos equipamentos desportivos adquiridos pelo 

Ori-Azoia para treinos e competição.  

 
5. Os atletas jovens podem usufruir gratuitamente de vestuário desportivo de 

tamanho superior, mediante a entrega daquele que deixou de servir e esteja em 

bom estado de conservação. 
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IV - Participantes não inscritos na Secção 

 

1. Todos os interessados podem participar em representação do G.D.U.A., 

beneficiando do apoio do Ori-Azoia no processo de inscrição nas provas. 

 

2. Os interessados podem participar nas atividades de treino, suportando o custo 

dos mapas ou outros materiais usados no mesmo. 

 

3. Os participantes não inscritos na Secção são responsáveis pelo pagamento da 

taxa de inscrição nas provas até à data da sua realização. 

 

4. Caso o interessado não compareça à prova e não comunique a sua ausência até 

à data de fecho das inscrições, o participante é responsável pelo pagamento da 

inscrição, que será cobrada pela organização. 

 

 

V – Calendarização e valores de referência a pagamento: 

 

1. A prática da orientação, por atleta, implica o pagamento das seguintes quantias: 

 

a) EMD (organizado pelo Clube) - € 15,00 (ou valor que seja acordado com o 

prestador de serviço) - no momento da sua realização (novembro / dezembro 

do ano anterior da época desportiva); 

 

b) Inscrição FPO - € 13,50 (suportado pelo Clube, exceto para as atletas 

ocasionais) - até 31/01; 

 

c) Seguro desportivo - € 6,83 (suportado pelo Clube exceto para as atletas 

ocasionais) - até 31/01 de cada ano. 

 

d) Comparticipação para inscrições em provas da FPO - € 60,00 para os adultos 

e € 30,00 para os jovens dos escalões de competição, deverão ser pagas até 

31 de março ou 30 de junho de cada ano, conforme previsto no n.º 8 do 

capítulo II deste Regulamento. 



GDUA – Secção de Orientação                 Regulamento Interno 2018 

março  2018 

 

e) Quotização para o Clube - € 1/ mês. Sugere-se o pagamento de forma anual 

(€12,00), no momento da realização do EMD. 

 

2. As quantias referidas no número anterior serão atualizadas anualmente. 

 

3. À exceção do pagamento do EMD e da quotização para o Clube, todos os 

restantes pagamentos deverão ser sempre realizados através de transferência 

bancária para a conta do clube - IBAN PT50 0045 5453 4005 0160 5847 8, 

devendo ser enviado comprovativo da transferência para gduazoia@gmail.com 

com conhecimento a pedrofarlaia@gmail.com 

 

 

VII - Entrada em Vigor 

 

O presente regulamento entra em vigor imediatamente após a sua divulgação oficial, 

e aplica-se à época desportiva de 2018 e seguintes. 

 

O presente regulamento poderá sofrer alterações, sendo as mesmas oportunamente 

divulgadas nos diferentes meios de comunicação da Secção. 
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