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1 - INTRODUÇÃO 
Serve este Regulamento como instrumento definidor do regime de funcionamento da 
Escola de Motocross FMP/Portugal MX Júnior Team (doravante também designada por 
Escola) e dos direitos e deveres de cada um dos seus elementos. 

Aplica-se a todos os elementos da Escola a partir do momento que esta inicia as suas 
atividades e/ou a partir do momento em que qualquer dos seus elementos inicie a sua 
participação ou exercício de funções. 

 

2 – INSTALAÇÕES 
A Escola desenvolve a sua atividade administrativa na sede da Federação de 
Motociclismo de Portugal (doravante FMP), sita no Largo Vitorino Damásio, 3C, Pavilhão 
1, 1200-872 Lisboa, telefone 213936030, e-mail geral@fmp.pt, site www.fmp.pt. 

2.1 - UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 
A utilização de espaços para a realização de qualquer tipo de Evento, Treino ou Estágio 
da Escola será sempre da responsabilidade da entidade parceira da Escola, sua 
proprietária ou exploradora, nomeadamente quanto a licenças e seguros. 

 

3 - FUNCIONAMENTO DA ESCOLA  

3.1 – TEMPORADA E CALENDÁRIO 
Cada temporada desportiva anual da Escola inicia-se no dia 1 de Janeiro e termina a 31 
de Dezembro. O Calendário das atividades da Escola, nomeadamente Treinos, Estágios 
e Provas, será publicado no site de FMP e nas plataformas digitais da Comissão de 
Motocross da FMP. 

3.2 – HORÁRIOS E PROCEDIMENTOS 
Os horários definidos para atividades da Escola, nomeadamente Treinos, Estágios e 
Provas, devem ser pontualmente cumpridos e qualquer atraso do atleta deverá ser 
sempre justificado ao Diretor Técnico e/ou ao Treinador em funções. Na falta de 
justificação, ou em qualquer atraso superior a 15 (quinze) minutos, o Diretor Técnico, 
ou o Treinador em funções, decidirá da continuidade do atleta no Treino, Estágio ou 
Prova. 

O procedimento dos treinos, estágios e provas será elaborado pelo Diretor Técnico. Os 
atletas devem apresentar-se em condições físicas e psicológicas adequadas para 
participarem nos treinos, estágios e provas. Durante as atividades da Escola não é 
permitido a nenhum atleta a utilização de telemóvel, tablet, computador ou outros 
equipamentos eletrónicos, exceto quando devidamente autorizado pelo Treinador em 
funções. 
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4 - ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA  

4.1 – DESTINATÁRIOS 
A Escola destina-se a todos os jovens atletas, entre os 5 e os 18 anos, distribuídos pelos 
seguintes programas: 

- Alto Nível - atletas com elevado potencial e aptidão para participação em provas 
internacionais; 

- Pré Alto Nível - atletas em formação para o Alto Nível; 

- Formação Básica- atletas em iniciação na modalidade. 

4.2 - EQUIPA TÉCNICA 
A equipa técnica da Escola é composta pelos seguintes elementos: 

- Um Diretor Técnico que poderá ou não acumular as funções de Treinador. 

 -Dois Treinadores. 

 

5- ELEMENTOS DA ESCOLA  

5.1 - DISPOSIÇÕES COMUNS: 
Todos os Atletas, Pais, Encarregados de Educação e Treinadores devem:  

a) Promover entre si um bom convívio, de modo a que na Escola se viva um clima de 
harmonia, respeito e sã camaradagem;  

b) Colaborar ativa e empenhadamente para que a ação educativa e formativa seja 
produtiva; 

c) Ser assíduos e pontuais no cumprimento dos horários;  

d) Zelar pela conservação do material de treino, bem como de tudo o que é 
propriedade da escola e, portanto, do interesse comum;  

e) Comportar-se educada e respeitosamente para com todos os elementos da Escola e 
demais pessoas ou entidades que com esta colaborem; 

f) Respeitar as regras de segurança e higiene; 

g) Os Atletas, seus pais, encarregados de educação, familiares ou elementos de equipa, 
não devem denegrir a imagem da FMP ou da sua Escola de Motocross, nomeadamente 
em publicações nas redes sociais, sob pena de expulsão do Atleta do programa de Alto 
Nível da Escola de Motocross da FMP 

h) Cumprir e zelar pelo cumprimento deste Regulamento. 
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5.2 – PRATICANTES 

5.2.1 - DIREITOS DO PRATICANTE  
a) Usufruir de um ensino e de um treino de qualidade de forma a proporcionar a 
realização de aprendizagens bem sucedidas e de uma evolução desportiva bem 
sustentada;  

b) Usufruir de um ambiente proporcionado pelo Treinador que permita condições 
ótimas para o seu desenvolvimento físico, técnico, psicológico, intelectual, moral, 
cultural e cívico, como também para a formação da sua personalidade;  

c) Ver reconhecido e valorizado o mérito, a dedicação, o esforço no treino e no 
desempenho escolar (notas) e ser estimulado nesse sentido;  

d) Ser assistido no plano físico, técnico e psicológico;  

e) Ser assistido de forma pronta e adequada em caso de lesão manifestada no decorrer 
dos treinos. 

f) Ser tratado com respeito e correção por qualquer elemento da escola;  

g) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade.  

5.2.2 - DEVERES DO PRATICANTE  
a) Seguir as orientações do Monitor / Treinador relativas ao seu processo de treino  

b) Tratar com respeito e correção qualquer elemento da escola MX FMP  

c) Ser leal para com o seu Monitor / Treinador e colegas;  

d) Respeitar as instruções do Monitor / Treinador e outros elementos da escola;  

e) Respeitar as decisões e atitudes do Monitor /Treinador, ou de qualquer outro 
elemento presente no treino 

f) Respeitar a integridade física e moral de todos os elementos da escola;  

g) Respeitar a propriedade dos bens de todos os elementos da escola;  

h) Fazer-se acompanhar sempre da licença desportiva FMP  

i) Trazer sempre o equipamento e a moto preparada para o treino;  

j) Dar mais importância à prestação, evolução e não aos resultados;  

l)Ter sempre uma atitude positiva e encorajar os colegas do Portugal Mx júnior Team 
para fazerem o mesmo;  

m) Conhecer as normas de funcionamento da Escola MX FMP e deste Regulamento 
cumprindo-as integralmente;  
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5.3 – NORMAS DE CONDUTA DOS MONITORES / TREINADORES  
Os treinadores e monitores devem:  

a) Respeitar todos os Atletas e Pais;  

b) Planear e orientar todas as sessões de treino de acordo com os objetivos 
previamente definidos;  

c) Ensinar os conteúdos através de atividades seguras e adequadas às necessidades e 
características dos Atletas;  

e) Valorizar fundamentalmente o esforço e o progresso na aprendizagem;  

f) Ensinar e desenvolver nos praticantes as regras da modalidade, espírito de fair-play e 
comportamento desportivo apropriado;  

g) Proporcionar aos atletas a alegria e o prazer do Motocross, promovendo o gosto e o 
hábito pela prática desportiva;  

h) Garantir métodos de treino eficazes e evolutivos de acordo com o objetivo; 

i) Não utilizar e não permitir que seja utilizada linguagem abusiva, racista ou obscena;  

 

5.4 – NORMAS DE CONDUTA DOS PAIS  
Todos Pais, Encarregados de Educação e demais acompanhantes devem: 

a) Ser os principais fãs do seu filho;  

b) Respeitar os Treinadores, Pais de outros atletas e membros da FMP;  

c) Após o treino, falar com o seu filho sobre os aspetos positivos do mesmo;  

d) Dialogar de forma cordial com o treinador sobre os aspetos que possam melhorar a 
prestação do seu filho; 

e) Ajudar o seu filho a centrar-se na prestação e na evolução, deixando o resultado para 
segundo plano;  

f) Evitar entrar na pista durante a sessão de Treino/Manga;  

g) Apoiar o seu filho, mas abstendo-se de fornecer indicações, essa função cabe aos 
treinadores;  

h) Ter sempre presente que as boas prestações são para os jovens pilotos e não para a 
glória dos Pais;  

i) Cumprir todas as normas definidas neste Regulamento e no Regulamento Geral de 
Motocross FMP. 
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5.5 - DISCIPLINA  
A violação pelo praticante dos deveres e normas de conduta previstos no regulamento 
interno em termos que se revelem perturbadores do funcionamento normal da Escola 
(treinos/estágios/provas), constitui infração disciplinar a qual pode levar à aplicação de 
medidas disciplinares: 

a) Advertência; 
b) Ordem de saída do treino/estágio/prova; 
c) Repreensão;  
d) Suspensão da Escola MX FMP/Portugal MX Júnior Team;  
 
A violação pelos pais das normas de conduta previstas no regulamento interno em 
termos que se revelem perturbadores do funcionamento da Escola 
(treinos/estágios/provas), constitui também infração disciplinar que pode levar à 
aplicação, ao prevaricador e/ou ao piloto seu filho ou seu representado, das medidas 
disciplinares acima enunciadas. O Monitor /treinador e o diretor técnico FMP devem 
também dialogar com os pais no sentido de haver respeito e cumprimento pelas 
normas de conduta. 

 

6 - REUNIÕES / CONTATOS COM OS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  
- No início de cada época desportiva haverá uma reunião, por escalão ou escalões, 
entre o Diretor Técnico FMP, monitores / treinadores e os pais dos atletas com o intuito 
de planear a época desportiva.  

- No final da época desportiva o Diretor Técnico realizará um relatório de cada 
praticante, relatório que irá fornecer informações aos praticantes e aos respetivos pais 
sobre a evolução e o aproveitamento do atleta na Escola de Motocross.  

- O contacto com os pais/ encarregados de educação é de vital importância para facilitar 
o trabalho do monitor/treinador na formação do jovem piloto. Assim, sempre que os 
pais quiserem obter informações dos seus filhos, podem fazê-lo com o Diretor Técnico 
FMP.  

- Poderão ser organizadas reuniões periódicas a nível geral/grupo, como também a nível 
individual. Ficará ao critério de cada monitor/treinador a organização das datas 
propícias a essas mesmas reuniões e as suas formas de contacto (pessoal, telefone ou 
e-mail). 

  

7 - SEGURANÇA NA ESCOLA  
- A Escola MX FMP coloca à disposição dos atletas meios de prevenção e proteção em 
caso de acidente/lesão. (Bombeiros em pré aviso) 
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- O programa de prevenção do acidente/lesão desportiva e o seguro desportivo da 
licença FMP constituem, no seu conjunto, um instrumento de apoio prestado aos 
praticantes.  

- O programa de prevenção do acidente/lesão desportiva consiste num conjunto de 
ações de natureza educativa, desenvolvidas no âmbito das atividades da Escola Mx 
FMP, destinadas a promover a segurança e a prevenir a ocorrência de lesões.  

- Em caso de lesão (acidente) a escola contactará a família e se for necessário por 
impossibilidade dos pais, levará o praticante para o local mais adequado (hospital, 
consultório médico/massagista). 

 

8 – RESPONSABILIDADE E RECONHECIMENTO DOS RISCOS 
Os pilotos, pais, encarregados de educação e demais elementos da Escola exoneram a 
FMP, os Monitores e os Treinadores, bem como os seus colaboradores ou 
representantes, de qualquer responsabilidade por qualquer perda, dano ou lesão 
corporal que possam sofrer, ou causar a terceiros, no decurso ou em consequência 
atividades da Escola, renunciando ao eventual direito de reclamação ou ação. 
 
Os pilotos, pais, encarregados de educação e demais elementos da Escola reconhecem e 
concordam que participam nas atividades da Escola por sua própria conta e risco e 
assumem toda a responsabilidade por qualquer perda, dano ou lesão corporal que 
possam sofrer, ou causar a terceiros, no decurso ou em consequência das atividades da 
Escola. 


