
 
 

ALPHAVILLE TÊNIS CLUBE 
DEPARTAMENTO GERAL DE ESPORTES 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO  
TRIATHLON 

 
 
1. INSCRIÇÕES: 
 
É necessário o agendamento de um teste para a modalidade na recepção da piscina interna. Após os 
interessados deverão verificar as vagas e horários disponíveis. Caso haja vaga, será realizada a matrícula no 
local. 
O aluno deverá entregar a guia de matrícula para o professor no 1º dia de aula já com o exame médico 
dermatológico e o atestado de aptidão física em dia. 
 
2. FREQUÊNCIA: 
 
Os alunos devem apresentar-se ao professor no horário previsto para o início da aula, de modo a garantir seu 
aprendizado e não prejudicar a aula do seu companheiro de turma. 
A tolerância máxima para atrasos: 
 

 10 minutos para as aulas com duração de 1 hora. 
 
Esgotado este prazo, não será permitida a participação na aula. 
 
 
3. UNIFORME PARA AS AULAS DE NATAÇÃO:  
 
O uso do uniforme: Sunga ou maiô e touca do ATC é obrigatório para a realização das aulas e participações 
nos eventos. Isto contribui tanto para o conforto do aluno na realização da atividade e representação da 
entidade nos campeonatos. 
 
O uniforme deve ser adquirido na loja de esportes do ATC. 
 
4. UNIFORME PARA AS AULAS DE BIKE E CORRIDA:  
 
O uso do uniforme: Malha adequada para a prática da modalidade, isso contribui para o conforto do aluno 
na realização da atividade. 
 
5. DISCIPLINA: 
 
O aluno que abandonar as atividades sem a autorização do professor, discutir, desrespeitar, agredir, revidar a 
agressão ou ter conduta antidesportiva, poderá sofrer punições de acordo com a gravidade de sua atitude. 
As atitudes de indisciplina serão comunicadas aos coordenadores.  
Todos os casos de indisciplina poderão ser comunicados à Comissão de Disciplina do ATC para providências. 
 
6. TREINOS EXTERNOS DE CICLISMO: 
 
Será obrigatório para participação nos treinos externos, à assinatura do termo de responsabilidade, no caso 
dos menores de idade, este documento deverá ser assinado pelos pais. 
 
- Para prática do Ciclismo: Utilização do capacete. 
 

7. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS PARA AULAS DE CORRIDA: 

Nos dias de chuva as aulas serão realizadas na esteira na academia. Neste caso o ponto de encontro será em 

frente à academia.  

*Sempre que houver mudança de local o DGE estará informado sobre o local das atividades. 

 
8. EVENTOS E COMPETIÇÕES: 
 
O atleta convocado para representar o clube, no caso de não poder comparecer, deverá justificar-se junto ao 
técnico responsável com antecedência. 



 
9. COMUNICADOS PARA EVENTOS: 
 
Sempre com antecedência necessária, serão enviadas autorizações para participação em eventos fora dos 
horários de aula/treinamento.  
 
10. EXAME MÉDICO DERMATOLÓGICO PARA PISCINA: 
 
Para a prática da modalidade será obrigatória à realização do exame médico dermatológico de PISCINA no 
Departamento Médico do Clube ou por um médico particular, e entrega-lo na recepção da piscina interna. 
 
O associado poderá frequentar a piscina somente com o exame médico dermatológico em dia, mesmo para 
realizar os testes da natação. 
 
O exame deverá ser renovado semestralmente! 
 
11. AVALIAÇÃO FÍSICA E AVALIAÇÃO MÉDICA:  

Para a prática da modalidade será obrigatório à entrega do: 
 
Termo de Responsabilidade preenchido pelos pais na piscina interna – Associados com idade inferior a 
15 anos; 
 
Atestado de Aptidão Física - PARQ – Associados com idade entre 15 a 17 anos deverão responder o PAR-
Q com a assinatura do responsável, e associados com idade entre 18 a 69 anos terão que preencher e 
assinar o PAR-Q para a pratica da Atividade Física.  
 
Atestado Médico (Cardiologista) – Associados com idade superior a 70 anos, terão que apresentar o 
atestado médico declarando que a (o) associada (o) está apta (o) à prática. A entrega deverá ser feita no dia 
da inscrição ou no 1º dia de aula, o não cumprimento do prazo acarretará no impedimento da prática.  
  
O exame deverá ser renovado anualmente! 
 
Parágrafo Único: A avaliação física não é obrigatória, no entanto é aconselhável, pois permite ao professor 

conhecer as condições físicas do (a) aluno (a) (força, flexibilidade, capacidade aeróbia, desvios posturais, 

percentual de massa magra e gordura), possibilitando a elaboração de um programa de treinamento fidedigno 

às capacidades do aluno. O ATC disponibiliza o serviço de avaliação física. Para maiores informações e 

agendamento consulte a recepção da academia. 

 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
As modalidades aquáticas tem seu atendimento de 2ª a 6ª feiras, das 8h às 21h e aos sábados das 8h ás 13h. 
 
A divisão das turmas ocorre em função do nível técnico e disponibilidade da piscina e bike. 
 
13. EQUIPE TÉCNICA: 
  
Coordenador de Esportes Aquáticos Odair de Souza Prata Junior  

Supervisor de Esportes Aquáticos Antonio A. Menezes Junior  

Técnico de Natação 
Segundas e Quartas – das 18h às 19h 

 
Kleber Almeida 

Técnico de Triathlon (Natação) Terças e Quintas – das 19h às 20h  Flávio Moreira 

Professora de Natação Sexta-Feira – das 7h às 8h Thaís Rosa 

Professor de Natação Sexta-Feira – das 18h às 19h Ricardo Ferreira  

Técnico de Corrida Segundas e Quartas - das 18h às 20h Flávio Moreira 

Professor de Bike Terças e Quintas - das 6h às 7h15h Mariana Costa 

Técnico de Bike  Terças e Quintas - das 18h às 19h Flávio Moreira 

Recepção Daise Lima e Letícia Naia 



 
 
 
 

 
TERMO DE COMPROMISSO  

 
Eu,_____________________________________________________________declaro estar ciente do 

Regulamento Específico de Esportes Aquáticos da modalidade Triathlon, concordando com o conteúdo 

apresentado. 

Obs: para os menores os pais ou responsáveis deverão assinar este termo. 

 
Aluno (a): _____________________________             Título: _______________________ 

 
Telefone: _____________________________             Celular: _______________________ 

 
Email: _______________________________________________________ 

 
 
Barueri, ________ de ____________________ de _______. 
 
 

 

 

                                                                                                     _____________________________ 
                                                                                                                      ASSINATURA 


