
CÓDIGO DE CONDUTA DA ASSOCIAÇÃO GINÁSTICA RÍTMICA DE AMERICANA 

Para o bom funcionamento e desempenho da nossa equipe é fundamental que os mesmos 

princípios e critérios sejam seguidos por todos. Assim adotamos algumas normas e regras 

 

CÓDIGO DE CONDUTA PARA OS PAIS NO ESPORTE: 

Obedeça ao horário dos treinos, evite atrasos na chegada e na saída, chegue sempre com 10 

minutos de antecedência e aguarde o início e o fim pois não haverá nenhum responsável pela 

criança no local fora dos horários estipulados. 

A presença durante os treinos/aulas deve se restringir a área de espectador: parte superior das 

arquibancadas não ultrapassando a área cercada, ou adentrando a quadra. 

Quando necessário, fale com o técnico antes ou após o horário de treino para não perturbar o 

andamento das atividades. 

Evite e comunique sempre as faltas de sua filha para os técnicos, pois elas comprometem o 

desempenho e o preparo físico (individual e do grupo). 

Comunique todo afastamento temporário ou desistência ao técnico e equipe administrativa. 

Procure não fazer comentários depreciativos, busque sempre esclarecimentos com a equipe 

administrativa e/ou técnica. 

Torça por sua filha, mas não interfira no treino (com palavras de ordem, sinais, adentrando na 

quadra e etc.) 

Mostre interesse, entusiasmo e apoio para sua filha, quando fotografar ou filmar não poste 

séries (coreografias) na internet ou redes sociais sem a devida permissão técnica. 

Providencie os materiais de uso individual para os treinos como: uniformes, sapatilhas 

(ponteiras), garrafas ou copos para água e outros quando solicitados. 

Providencie sempre lanches de acordo com a tabela nutricional (Não é permitido Bolachas) 

Mantenha a contribuição mensal em dia, bem como os dados pessoais atualizados (contatos e 

endereço), seja um associado responsável. 

 

CÓDIGO DE CONDUTA PARA AS ATLETAS: 

Não falte aos treinos inclusive para fazer tarefas de escola, exceto com atestado médico. 

Não chegue atrasada, ou saia antes do término do treino sem autorização das técnicas. 

Treine sempre devidamente uniformizada, com o cabelo preso em coque, não utilize 

correntes, brincos pendurados, pulseiras ou anéis. 

Não use celular, fones de ouvido e afins durante o treino, exceto em casos urgentes com a 

permissão da técnica. 

Não fique com conversas paralelas ou brincadeirinhas atrapalhando o desenvolvimento do 

treino 



Não saia do treino, seja para tomar água ou ir ao banheiro sem a permissão da técnica 

Após utilizar os aparelhos, guarde-os no lugar correto, mantendo a organização. 

Ajude a estender e recolher o tapete e demais equipamentos utilizados no treino. 

Tenha sempre seu material de uso pessoal como garrafa d’água, sapatilha (ponteira), joelheira, 

extensor/thera band/garrote e afins. 

Traga seu lanche, mas somente alimentos permitidos pela tabela nutricional adotada. 

Não faça ou marque apresentações sem o consentimento e/ou presença do técnico. 

Não divulgue vídeos de treinos e coreografias em redes sociais, sem permissão técnica. 

Mantenha boas notas na escola e nos estudos. 

 

INFORMAMOS QUE 

Não é permitida a circulação ou permanência das atletas pela área externa ao ginásio. 

A Atleta não poderá ir embora sem um responsável. 

Os aparelhos e collants são de uso exclusivo da AGRA, não serão emprestados para uso 

pessoal. 

Todo material, objeto esquecido no ginásio será guardado por até um mês, após esse período 

terá outro destino. 

O grupo de WhatsApp só deverá conter recados, avisos e demais publicações referentes a GR, 

para facilitar e agilizar a comunicação de todos. 

Fica previamente autorizada o uso e a vinculação de imagens das ginastas em meios de 

comunicação pública (jornais, internet e outros) e junto a patrocinadores, salvo casos 

especificamente contrários e notificados por escrito. 

O descumprimento das regras e/ou o não pagamento da contribuição mensal implicará no 

desligamento do Programa de Treinamento e Formação de Ginástica Rítmica. 

 

 

 

 

 

 

 


