
 

CÓDIGO DE CONDUTA DESPORTIVA 

ATCM - Código de Conduta Desportiva 
 

INTRODUÇÃO 
O Automóvel & Touring Clube de Moçambique, é uma Instituição de Direito Privado, vocacionada para a 

realização de eventos e competições de desporto motorizado. 

Sendo uma instituição subscritora dos padrões da FIA - Federation International l´Automobile, está 

obrigada a manter níveis de padrão dos seus eventos, assim como a impor e fazer por pugnar por 

comportamentos e condutas condicentes com os regulamentos internacionais. 

Como uma das obrigações inerentes à subscrição dos valores da FIA, o ATCM obriga-se a regular um 

código de conduta desportiva. 

 

Âmbito de Aplicação 
Todos os membros e participantes de actividades realizadas ou organizadas pelo ATCM, devem adoptar 

condutas estabelecidas no presente Código de Conduta Desportiva. A comissão organizadora do evento 

tem a responsabilidade de lidar com as situações atinentes a observação do presente documento. Durante 

e/ou após o evento uma medida disciplinar (proporcional a infração) deverá ser imposta ou comunicada 

ao respectivo departamento para a devida apreciação. Esta punição estará de acordo com as Regras 

Gerais de Competição (“GCR") em vigor na República da Africa do Sul e FIA. É responsabilidade de todos 

promover uma imagem dignificante do Desporto Motorizado, incentivando e motivando desta forma o 

desenvolvimento do mesmo. Deverá sempre ter-se em mente que os praticantes o fazem por prazer, lazer 

e satisfação pessoal, e vencer uma corrida é apenas parte da diversão. 

Código de Conduta do Praticante 
- Participar em conformidade e dentro das regras aplicáveis, para seu próprio prazer e benefício, tendo 

sempre em atenção os maiores critérios de segurança. 

- Nunca discutir com um oficial. Em caso de reclamação deverão ser seguidos os procedimentos 

adequados e estipulados nas regras aplicáveis. 

- Deverá haver controlo de linguagem, gesticulagem e temperamento. O abuso verbal de funcionários e 

outros participantes não é aceite. Não é aceite que deliberadamente distraia ou provoque o adversário. 

- Tratar todos os participantes do evento (seja qual a natureza da sura participação), como gostaria de ser 

tratado. Não intimidar ou tirar vantagem injusta de um outro concorrente. 

- Respeitar os direitos, a dignidade e o valor de todos os participantes, independentemente do seu sexo, 

capacidade, cultura ou religião, não promovendo qualquer tipo de discriminação, seja de que natureza 

for. 
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Código de Conduta dos Pais/Representantes 
- Lembre-se que as os seus pilotos participam no desporto para o seu divertimento e prazer, não do 

adulto/pai. Incentive as crianças a participar, não os force. 

- Lembre-se, o participante é responsável pelo seu comportamento em todos os momentos. As suas ações 

podem prejudicar a si próprio bem como do piloto que representa, afectando o seu resultado e 

performance em prova. 

- O participante pode ser punido, como resultado de uma ofensa a este código de conduta, preconizado 

pelo seu representante ou familiar e/ou seu apoiante, afectando a sua posição nos resultados da prova 

bem como do campeonato em que compete. 

- Concentre-se em melhorar o seu piloto e atleta, bem como o seu desempenho, ao invés de focar-se só 

em resultados, nunca ridicularizando ou gritando com o seu representado por cometer um erro ou perder 

uma prova ou competição. 

- Incentive o seu representado e piloto a participar em qualquer evento desportivo, sempre obedecendo 

as regras e a resolver eventuais divergências sem recorrer a hostilidades ou à violência, seja ela física ou 

verbal.  

- Lembre-se que pilotos e atletas aprendem melhor pelo bom exemplo, principalmente dos mais velhos. 

Por isso, deverá incentivar que o seu piloto ou representado aprecie um bom desempenho e condução 

de outros participantes. 

- Faça todos os esforços para remover o abuso verbal e físico na actividade desportiva. 

- Respeite as decisões dos órgãos de decisão do evento ensine as crianças a fazer o mesmo. 

- Mostre apreço por voluntários, funcionários, dirigentes e qualquer membro da organização. Sem eles, 

a participação do seu piloto e representado poderia não ser possível. 

Código de Conduta da Equipe/Pit Crew 
- Lembre-se de que os praticantes o fazem por prazer e ganhar é apenas parte da diversão. 

- Lembre-se que o condutor é responsável pelo seu comportamento em todos os momentos. 

- Nunca ridicularize ou grite com um piloto por cometer um erro ou quando não atinja o resultado 

desejado. 

- Seja razoável nas suas exigências relativas ao(s) piloto(s) (tempo, energia e entusiasmo). 

- Opere dentro das regras e o espírito do desporto motorizado, ensinando os seus praticantes a fazer o 

mesmo. 

- Permita que os pilotos menos talentosos da sua equipe, ou participantes numa actividade promovida 

pelo ATCM, tenham a possibilidade de treinar em igual período e no mesmo momento que os mais 

talentosos, promovendo o desenvolvimento da sua aptidão. 

- Certifique-se que os equipamentos e instalações cumprem as normas de segurança e são apropriados 

para a idade e capacidade de todos os praticantes. 
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- Controle a sua postura e respeite todos os envolvidos com o desporto motorizado. Isso inclui os 

adversários, treinadores, dirigentes, colaboradores, os meios de comunicação, pais e espectadores. 

Estimule os praticantes a fazer o mesmo. 

- Respeite os direitos, a dignidade e o valor de todos os jovens, independentemente do seu sexo, 

capacidade, base cultural ou religião. 

Código de Conduta da Comissão 
- Dar a todos os participantes oportunidades iguais de participação. 

- Criar meios para a prática de desporto motorizado. 

- Destacar o comportamento adequado e desenvolvimento de habilidades e ajudar a melhorar os padrões 

de avaliação. 

- Assegurar que todos os envolvidos no desporto motorizado enfatizam ‘’fair play’’ e não o ganhar a todo 

custo. 

- Dar o exemplo. Seus comportamentos e comentários devem ser positivos e de apoio. 

- Deixar claro, que abusar, ofender ou, de alguma forma, prejudicar participantes, seja de que forma for, 

é inaceitável e resultará numa acção disciplinar. 

- Respeitar os direitos, a dignidade e o valor de todos os jovens, independentemente do seu sexo, 

capacidade, cultura ou religião. 

- Tratar todos os membros e visitantes de igual forma, independentemente de opiniões pessoais ou 

diferenças. 


