CÓDIGO DE CONDUTA E ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR
Regras e Código de Conduta impostas pela
Associação Academia do Johnson Semedo

1. As decisões tomadas dentro do clube e da Associação da Equipa deverão ser
acatadas e respeitadas;
2. Sempre que chamados a dar opinião, devem os jogadores exprimir a sua opinião;
3. É obrigatório cumprir horários estabelecidos, tanto para treinos, como para
concentrações em jogos (salvo exceções devidamente autorizadas);
OBS: Punido por multa 10€;
4. É obrigatório treinar com o equipamento de treino definido pelo presidente e
treinador;
5. É obrigatório pensar na equipa como um todo e não do ponto de vista individual,
dentro da mística da Academia do Johnson, que é a inspiração base deste projeto;
6. Qualquer decisão tomada pelo treinador deve ser acatada e respeitada;
7. Em modo algum é permitida a saída do banco de suplentes durante um jogo;
8. Não serão toleradas faltas de respeito dentro da equipa;
OBS: Punido por sanções;
9. Não serão toleradas atitudes violentas em jogos e treinos com qualquer agente
desportivo;
10. A convocatória para os jogos e o alinhamento definido pelo treinador, quer no 5
inicial, quer ao longo do jogo devem ser sempre respeitados e acatados;

11. 0 equipamento de cada jogador é da sua inteira responsabilidade, devendo zelar
pela sua manutenção, aprumo, limpeza e conservação ao longo da época;
12. Os cartões e fichas de jogo são da responsabilidade da direção, treinador e diretor
(Presidente) ou dos membros destacados para as funções de delegado ao jogo;
13. Os horários dos jogos podem ser alterados por pedido dos jogadores se a análise
mostrar que é positivo para a equipa. Qualquer alteração deverá ser articulação com a
Direção de Atividades;
14. Os pedidos para alterar jogos devem ser realizados no máximo até 15 dias antes
do jogo em causa;
15. O material de treino e de jogos deve ser tratado corretamente, sempre
preservando a sua manutenção;
16. Sempre que algum material tiver um estrago deve ser comunicado de imediato ao
treinador ou Presidente;
17. Treinador e diretor têm poder de convocar uma reunião de plantel em que todos os
elementos devem estar presentes;
18. Treinador, diretor e staff devem procurar ter uma relação próxima com a equipa
pautando-se sempre com o máximo respeito e consideração por todas as partes;
19. O presidente deve- se fazer presente sempre que possível nos treinos da equipe
sénior, excepto por motivos pessoais;
--

