ALPHAVILLE TÊNIS CLUBE
DEPARTAMENTO GERAL DE ESPORTES

REGULAMENTO INTERNO DE XADREZ ALPHA ESPORTES

1. INSCRIÇÕES:
Após a realização de uma aula experimental, momento em que o professor da modalidade
avalia a participação e a compatibilidade do aluno com o nível do grupo, o mesmo fornecerá a
autorização para a realização de matrícula, desde que haja vaga disponível.
Em seguida a inscrição poderá ser feita diretamente no DGE com o respectivo pagamento de
taxa de matrícula e apresentação da autorização.

2. FREQUÊNCIA:
O aluno só poderá participar das aulas/treinamentos de sua categoria caso esteja regularmente
inscrito junto a o DGE.
A tolerância máxima de atraso é de 15 minutos. Esgotado este tempo o aluno não poderá
participar da aula, salvo em casos autorizados.
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2ª e 4ª

07 a 11 anos

17h00 as 18h00

Nível I e II

2ª e 4ª

13 a 17 anos

18h00 as 19h00

Intermediário

2ª e 4ª

Acima de 18 anos

19h00 as 20h30

Avançado

3. DISCIPLINA:
O aluno que abandonar as atividades sem a autorização do professor, discutir, desrespeitar,
agredir, revidar agressão ou ter conduta antidesportiva, poderá sofrer punições de acordo com
a gravidade de sua atitude.
As atitudes de indisciplina serão comunicadas aos Coordenadores. Se a atitude persistir os
pais serão comunicados, se não resolvido, uma reunião será marcada entre coordenador,
professor e pais.
Todos os casos de indisciplina poderão ser comunicados à Comissão de Disciplina do ATC
para
providências.
Os atletas militantes indisciplinados serão imediatamente desligados da modalidade.

4. EVENTOS E COMPETIÇÕES:
O aluno convocado para representar o Clube, no caso de não poder comparecer, deverá
justificar-se junto ao professor responsável com antecedência necessária para que outro aluno
possa ser convidado em seu lugar.
No caso de não comunicar sua ausência, o aluno estará sujeito a não participar do próximo
evento.
Lembramos que as convocações são oportunidades oferecidas ao aluno/atleta de representar
o Clube em eventos e competições oficiais promovidos por federações, clubes co-irmãos, etc,
portanto, devem ser tratadas com o devido respeito e responsabilidade.
Os alunos deverão se apresentar com a antecedência de 01 (uma) hora do horário para o início
das competições realizadas no ATC.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:
Após a aula os alunos deverão entregar o material utilizado para o professor responsável.
Todo material pessoal do aluno será de sua responsabilidade e enquanto estiver nas
dependências da sala de aula, seu material deverá estar em seu domínio ou juntamente com
os dos companheiros em local determinado pelo professor.

6. EQUIPE TÉCNICA:
Supervisor
Professor

Wilton Hossein
Jefferson Pelikian

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMO DE COMPROMISSO:
Eu,________________________________________________________________responsável
pelo aluno _________________________________________________________ nascido em
_____/_____/_______, estou ciente do Regulamento Interno de Xadrez, concordando com
conteúdo apresentado.

Barueri, ______, ________________ de ___________.

_____________________________

Ass. do pai ou responsável

