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1 – HÓQUEI EM PATINS  

 
1.1 - SUPERTAÇA – “ANTÓNIO LIVRAMENTO” 

Para conhecimento de todos os interessados, e em aditamento ao nosso Comunicado nº 
30/2017 no qual foi publicado o respectivo calendário, informa-se que a  Supertaça “António 
Livramento”, terá lugar no Pavilhão Municipal do Entroncamento. 

 
1.2 -   DENOMINAÇÃO OFICIAL DE CLUBES 

Na sequência do publicado no nosso Comunicado nº 27/2017 vimos levar ao conhecimento 
a designação oficial para a Época 2017 /2018 do seguinte clube: 
Centro Actividades Recreativas Taipense / Taipas Termal  – CART / Taipas Termal 
 

Mais se informa que esta designação  é referente ao escalão de seniores masculinos. 
 
 
 

 
 

2 – PATINAGEM DE VELOCIDADE

 
2.1 - CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE ESTRADA E 4ª ETAPA – CIRCUITO NACIONAL DE 

MARATONAS/SPRINT CUP – ABSOLUTOS 
Para conhecimento de todos os interessados informamos que a Prova mencionada em epígrafe se 
realiza nos dias 14 e 15 de Outubro de 2017, na Marinha Grande. 
 

A prova a realizar é a MEIA MARATONA (22Km). 

 
2.2 - CANDIDATURAS PARA A EUROPEAN CUP 

Para conhecimento de todos os interessados informamos que as candidaturas para a European Cup 
terminam a 10 de Outubro de 2017. 
  

Publica-se o formulário. 
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3 – DIVERSOS

 
RECURSOS PLANO NACIONAL DE ÉTICA NO DESPORTO 
Para conhecimento de todos os interessados publicam-se 
 3 recursos do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), dois deles (flyer ética pais; 
compromisso pais-praticantes) com vista a promover um saudável relacionamento e uma postura 
correcta por parte dos pais de atletas e um outro (Textos para eventos desportivos) com o intuito de 
comprometer vários agentes desportivos para com a ética nos diversos eventos desportivos, através 
da leitura de um “juramento”. 
 
 
 

4  –   ACÇÃO DISCIPLINAR  
 

Publica-se a Lista da Acção Disciplinar e Relatório e Decisão do Processo de Recurso nº 
2162/17, referente à reunião de 20 de Setembro de 2017. 
 

 
 
 

* * * 
* 

http://www.fpp.pt/media/docs/disciplina/2017/09/20.pdf
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APPLICATION FORM FOR STAGING A EUROPEAN CUP 
 

 
This form must be completed by the Organiser and countersigned by the National Federation. 
 
Application form must be sent to:   
CEC President    IB.otten@t-online.de  
CEC Secretary   secretary@cers-cec.eu 
 
Closing date for applications:     October10, 2017  (bearing the stamp of your National Federation) 
 
 

Section 1: Venue Details 
 
Name of European Cup  ___________________________________________________ 
 
 Web Site ___________________________________________________ 
Venue   Stadium ___________________________________________________ 
   City  ___________________________________________________ 
   Telephone __________________________  Fax_____________________ 
 

Organiser  
Name  ___________________________________________________ 

   Address ___________________________________________________ 
     ___________________________________________________ 
   Telephone __________________________  Fax _____________________ 
   Mobile   __________________________ E-mail___________________ 
 

Date of competition:…………………………………. (to be approved by the CEC). 
 
Name of the Member of the Organising Committee 
nominated by the Member Federation :  _____________________________________________ 
 
 

Headquarters ( Hotel or…………………..) 
   Name  ___________________________________________________ 
   Address ___________________________________________________ 
     ___________________________________________________ 
     ___________________________________________________ 
     ___________________________________________________ 
 

   Telephone __________________________ Fax  _____________________ 
   Web site ___________________________________________________ 

E-mail  ___________________________________________________ 
   Hotel Star rating _________________________ 
 

YEAR  2018 
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Section 2: Application Information 
General 
 
The observation and respect of the current Rules, Regulations and Guidelines shall always be one of the 
minimum requirements. If a Meeting does not satisfy the minimum requirements for the previous season’s 
status, the Federation retains the right not to deliver a permit, to downgrade the meeting and/or request the 
Board of CEC to impose penalties. 
 
Technical Matters 
 
The Meeting Organiser confirms that: 

 All provided and personal equipment are FEDERATION certified 
 Implements, except vaulting poles, will be provided 
 The warm-up area is adequate 

 
Timing, Measurement and Data Processing 
 

 The meeting Organiser guarantees to provide the following: 
 Adequate number of clocks and rotating boards as per CEC Regulations 
 A minimum of finish Lynx 

 
Please provide the names of the service providers: 
 
Results: __________________________________ 
 
Timing: ___________________________________ 
 
 
Medical 
 
The Meeting Organiser guarantees that the medical facilities meet with the following requirements: 
 

 On site emergency aid including resuscitation and minor suturing. 
 Emergency ambulance service providing full hospitalisation as soon as possible. 

 
 

Anti-Doping 
 

 The Meeting Organiser guarantees that all facilities provided for doping control will comply with the 
relevant FEDERATION Anti-Doping Regulations. 

 There will be separate control rooms for Men and Women. 
 That the cost of conducting Anti-doping Tests, including the air-freight delivery (if necessary) to a 

FEDERATION accredited laboratory will be covered. 
 All Anti-Doping control result have to be send to the CEC President. 

 
The minimum number of tests to be conducted is 04.  
 
 
Schedule 
As agreed by the Board of Management of the CEC. 
 
Timetable - Start List – Results  
 
We accept the list of disciplines decided by the CEC Meeting.  
 
The Meeting Organiser guarantees the following : 
 

 The Entry List and the Timetable will be made available on Organizers and CEC Website at least 7 days 
before the European Cup. 

 The Start List will be made available on Organizers and CEC Website after the Technical Meeting. If 
there is no Technical Meeting, it will the day before the Meeting. 

 The results will be made available online immediately after the event and the transfer of data to his 
FEDERATION and CEC. 

 The FEDERATION will be informed of any correction to the Results as soon as they happen. 
 



   

3 of 4 

Section 3: Media, Advertising & TV / Marketing  
 
 
Press Chief  Name  ___________________________________________________ 
   Address ___________________________________________________ 
     ___________________________________________________ 
   Telephone _____________________   Fax     _______________________ 
   Mobile  _____________________   E-mail _______________________ 
 
 
Accreditation Deadline:   _________________________________ 
 
 
 
Advertising at the Stadium 
Is there any permanent advertising in the stadium?................................................................YES / NO 
If yes, please list the permanent boards and their content: 
 
_________________________________  _____________________________ 
 
_________________________________  _____________________________ 
 
_________________________________  _____________________________ 
 
 
TV rights to the Meeting  
 
1)  To whom do you sell the domestic TV rights to the Meeting:       
 
2) Who will be your Host Broadcaster?          
 
Sponsorships Rights 
Does the Organising Committee own all the sponsorships rights to the Meeting?..............YES / NO 
 
 
 
 
 
 

Section 4: Insurance  
 
 
 
The Meeting Organiser confirms that he will subscribe the obligatory liability insurance for 
Athletes / Officials / Spectators. 
 
 
Meeting Cancellation Insurance is optional – will you subscribe ?..........................................YES / NO 
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Section 5: Undertaking 
 
 
We hereby apply for permission to stage an FEDERATION European Cup Meeting (Rule 1.1.e.), under the 
current version of the Rules and Regulations of the FEDERATION as outlined below and undertake to: 
 
1. Abide by the Rules, Regulations and Guidelines of the FEDERATION. 
2. Abide by the FEDERATION Advertising Rules and Regulations.  
3. Abide by the FEDERATION Anti-Doping Rules, Regulations and Procedural Guidelines. 
4. Abide by the Regulations concerning Federation/Athletes’ Representatives and the Codes of Conduct for 

Federation/Athletes’ Representatives. 
5. Agree to abide by the FEDERATION CEC Regulations, 
6. Agree to respect any decision taken by the FEDERATION. 
7. Bear travel and accommodation expenses of the FEDERATION/CEC Delegate(s) and staff according to 

the guidelines set forth in the CEC 
8. Ensure that the programme complies with the structure indicated in FEDERATION CEC Regulations.  
9. The Organising Committee guarantees to abide to the agreement between CEC and FEDERATION with 

regards to all marketing and other rights granted to the FEDERATION. The FEDERATION will provided 
with all technical and logistical support (free of charge unless otherwise specified).  

 
 
 
 
Organiser: 
 
 
....................................................   Date: ......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
President of Member Federation  or  General Secretary of Member Federation 
 
 
 
...........................................................  ........................................................... 
 
Stamp of the Member Federation 
 
      Date: ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICAS
PARA

OS PAIS
DICAS
PARA

OS PAIS

Comentários das crianças

mente procuram no desporto. Em seguida, apresentamos alguns  

Convém que os pais re�itam sobre aquilo que as crianças real-

comentários de crianças:

“Eu não me importo se não ganhar sempre, quando jogamos 
alguém tem de perder.”

“O meu pai é o maior – limita-se a assistir à competição e a 
bater palmas.”

“Não vencemos sempre, mas estamos muito felizes quando 
praticamos desporto”.

“Não quero jogar mais porque a minha mãe grita demais. 
Estou farto de a ouvir gritar!”

“Não me interessa quem ganha desde que me divirta... De 
qualquer maneira, é bom ganhar nem que seja uma vez.”

“Quando os espectadores gritam com os árbitros, é como se 
nos estivessem a estragar o jogo.”

“Fico contente quando marcamos um golo. Penso que os 
adversários devem sentir o mesmo quando o conseguem.”

Extraído do seminário “Central Coast Sport Rage seminar, 2003 and Kids Sport – A Very 
Real Guide for Grown Ups, Denis Baker”

O que os pais devem fazer
Apesar de todos os esforços, os incidentes de violência no
desporto ainda ocorrem com alguma frequência.
Embora a responsabilidade para lidar com estes incidentes  
seja do Clube / Instituição / Escola, os pais devem entender,  
acompanhar e apoiar o processo.

Quando ocorrerem comportamentos incorretos,
os pais devem:
 Denunciar a situação ao(s) responsável(eis) pelo recinto
 desportivo ou ao(s) membro(s) da organização que estiver(em) 
 presente(s);
 Manter a calma e a tranquilidade.

Quando confrontado com uma situação de violência no 
desporto, é importante não ter as seguintes atitudes:
 Retaliar ou abordar os infratores;
 Descontrolar-se emocionalmente;
 Alhear-se do sucedido e permitir que a situação �que fora de
 controlo.

Cabe ao(s) responsável(eis) pelo recinto desportivo ou ao(s)
membro(s) da organização que estiver(em) presente(s) abordar 
o(s) infrator(es) e agir.

Os Clubes / Instituições / Escolas devem ter preparado um proce-
dimento para lidar com os incidentes de violência no desporto.

 EDUCAR PARA A

ÉTICA NO
DESPORTO

www.pned.pt

Siga-nos no

facebook
www.facebook.com/pnedesporto



Vamos acabar com a
Violência no Desporto
A violência no desporto manifesta-se de várias formas que vão desde a 
linguagem, abusos e comportamento dos praticantes, treinadores, juí-
zes, espectadores ou pais, até situações mais graves de agressão física.
Colocando de uma forma simples, a violência no desporto é algo pre-
judicial, tanto para as crianças e jovens, como para o desporto no seu 
todo. A existência de episódios de violência leva à diminuição da 
segurança e do prazer no desporto, e ao abandono precoce por  
parte das crianças e dos jovens.

O que os pais podem fazer
Os pais têm um papel fundamental na criação de um ambiente positi-
vo e na redução dos incidentes de violência, constituindo-se como um 
importante modelo e referência de bom comportamento, através de:

Incentivar o Fair Play / Jogo Limpo
• Apoiar e aplaudir as boas práticas das equipas/atletas;
• Cumprimentar os árbitros/juízes, treinadores e adversários. 

Respeitar os Árbitros/Juízes, Treinadores e Adversários
• Aceitar as decisões dos árbitros/juízes – eles são humanos e, 
 como tal, podem cometer erros;
• Lidar com os problemas e incidentes de forma controlada,
  respeitadora e pro�ssional.

Controlar as suas emoções
• Ser entusiasta e apoiar, sem se substituir ao treinador, dando 
 instruções para dentro do recinto de jogo/prova;
• Não entrar em con�ito direto com os outros;
• Não usar linguagem ofensiva em qualquer situação.

Teste: Que tipo de pais são?
A maioria dos pais tem um papel relevante no contributo que dão para criar um ambiente agradável de prática desportiva. Contudo, existem 
outros que, mesmo sem ser intencionalmente, ajudam antes a criar um ambiente de tensão, que favorece a violência no desporto.

Que tipo de pais é que vocês são?

Pais 5 estrelas 
(será o seu caso?)
Centra a sua atenção no
esforço do jovem e não no
resultado do desempenho.
Respeita e agradece ao
treinador, aos árbitros /
juízes e aos adversários. 
São apoiantes positivos e 
têm sempre presente o 
papel que desempenham 
quando estão a ver a 
competição dos �lhos.  

Pais que não ligam 
nenhuma
Estão tão ocupados com 
as notícias dos jornais e a 
falar ao telefone que não 
prestam atenção ao de- 
sempenho dos �lhos. 
Tais pais devem recordar 
que um pequeno enco-
rajamento aos �lhos
ajuda imenso.

Pais que gostavam de  
ter sido atletas
Vivem os seus sonhos 
através dos �lhos e enca- 
ram essa prática como se  
fossem eles os participan- 
tes. Estes pais têm de
conseguir eliminar a pos- 
tura de “ganhar a todo o  
custo” e lembrar que não  
são eles quem pratica  
desporto.

Pais treinadores
Passam a vida a tirar notas, 

penho dos �lhos. Revivem 
todas as provas e compe-
tições em que eles parti-
cipam e apontam aquilo 
em que eles têm de me-
lhorar. Estes pais devem 
deixar o treino dos �lhos 
para os respetivos treina-

a �lmar, a analisar o desem-

dores.

Pais que apoiam em 
excesso
São demasiado positivos, 
prestando um apoio tão 
intenso que chegam a em-
baraçar os próprios �lhos. 
Com tais comportamentos 
conseguem irritar o treina-
dor, os restantes atletas e 
mesmo os outros especta-
dores. Estes pais devem
aprender a ser mais calmos  
e mais contidos no seu 
entusiasmo.

Pais que gritam muito 
Centram a sua atenção nas 
coisas negativas e estão 
sempre a gritar com os 
atletas e contra os árbitros /
juízes. 
Estes pais devem aprender  
a observar as coisas positi-  
vas da prática desportiva,  
fazendo um esforço para  
ignorar os erros que se  
cometem.

Clube / Instituição / Escola. 

Seguir um Código de Conduta
• Compreender, aceitar e apoiar um Código de Conduta do seu 

Ajudar as Crianças e Jovens a ter prazer na prática desportiva

 prática desportiva e não apenas à vitória;
• Nunca ridicularizar ou gritar com uma criança ou jovem, pelo facto 
 de ter cometido algum erro.

• Dar ênfase e importância ao esforço, ao prazer proporcionado pela 
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Plano Nacional de Ética no Desporto  

TEXTO PARA SER LIDO PELO SPEAKER  

 

O papel do speaker nos eventos desportivos revela-se de enorme importância 

a título informativo como formativo. As suas intervenções são um veículo 

precioso na transmissão de uma mensagem positiva e pedagógica, referente 

aos valores que caracterizam o “espírito desportivo”. O Plano Nacional de 

Ética no Desporto (PNED) sugere os seguintes textos que poderão ser lidos ao 

longo de um evento desportivo: 

 

1- Todos os intervenientes da actividade desportiva, os atletas, 

treinadores, dirigentes e adeptos deverão assumir 

comportamentos e gestos positivos que promovam os valores no 

desporto tais como: a verdade, ajuda, tolerância, o respeito pelas 

regras, o respeito pelo outro, fairplay, o saber estar, saber aceitar 

o resultado. Promovendo estes valores, o desporto e todos nós 

ficaremos a ganhar!       

 

2- No desporto somos convidados a promover e a viver valores 

inerente ao Desporto como: respeito, verdade, ajuda, tolerância, 

fairplay, o saber estar e saber aceitar o resultado. Se todos 

jogarmos com estes valores somos todos que ganhamos.   

Move-te Por valores! Plano Nacional de Ética no Desporto 

http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=Rua+Rodrigo+da+Fonseca%2C+55+%2C+1250-190++Lisboa&FORM=FBKPL0&name=PNED&mkt=pt-PT
http://www.pned.pt/
mailto:pned@pned.pt
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Juramento pela Ética Desportiva 

(A ser lido por um atleta no início da Prova) 

Em nome de todos os participantes neste evento, juro que nele 

tomaremos parte com um verdadeiro espírito desportivo, respeitando os 

valores éticos, e as regras que o regem, em busca da excelência, guiados 

pela amizade e pelos valores do espírito desportivo. 

Juramento dos Árbitros e Juízes 

(Para ser lido por um Juiz ou árbitro) 

Em nome dos Árbitros e dos outros Agentes da Arbitragem, 

prometo que cumpriremos, fiel e pontualmente, com total lealdade, 

isenção e imparcialidade, as nossas funções durante os Jogos de 

(modalidade do jogo), respeitando e fazendo respeitar os Regulamentos e 

as regras que os regem e zelando pela existência, e aplicação, de todas as 

boas práticas da Ética Desportiva, em ordem a que os Jogos reforcem, os 

valores da solidariedade, amizade, espírito de equipa e respeito pelas 

regras. 

Compromisso dos Pais 

(Para ser lido por um pai/mãe) 

Em nome de todos os Encarregados de Educação, prometo que 

tomaremos parte neste evento desportivo, com um verdadeiro espírito 

desportivo, sendo educados, respeitando os valores éticos e pautando-nos 

com uma atitude de fairplay.     

http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=Rua+Rodrigo+da+Fonseca%2C+55+%2C+1250-190++Lisboa&FORM=FBKPL0&name=PNED&mkt=pt-PT
http://www.pned.pt/
mailto:pned@pned.pt
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