Associação Desportiva Polo Club Polomar
Regulamento Interno
1

Objeto / Organização / Responsabilidades / Duração

1.1

Formar as diretrizes e regras necessárias para o bom andamento
da gestão Associação Esportiva, Polo Club Polomar.

Objeto
1.2

A Associação Desportiva será composta por:

Organização

1 Comissão Diretiva
1 Comissão Desportiva
Formação do Comissão Diretiva
1 Presidente
1 Vice-Presidente/Diretor Geral
1 Diretor Financeiro

M. Ladeia
A. Krattiger
A. Matos

Formação do Comissão Desportiva/Disciplinar:
1 Diretor Desportivo/Veterinária/Instrutor de Polo
1 Vice-Diretor Desportivo
1 Diretor R & D Marketing
1 Secretária Administrativa
1 Membro do Comissão Desportiva

P. Zacharias
I. Batista
S. Fontes
M. Vitorio
T. Pedreira

1.3

Comissão Diretiva:

Responsabilidades

O Comissão Diretiva será responsável por gerir a associação,
considerando o seu estatuto e regulamento Interno
Comissão Desportiva:
Fazer cumprir as regras estabelecidas no Regulamento Interno e Estatuto;
Diretor Desportivo - Instrutor De Polo:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Desenvolver e estabelecer um programa o jogo;
Organizar torneios, práticas e aulas de polo;
Formar os grupos em conformidade com as regras em vigor a partir da CBP
Confederação Brasileira de Polo;
Convocar e assegurar a presença dos árbitros e verificar a sua assiduidade e
pontualidade.
Garantir que as equipes sejam informadas de que cada um deles
deve fornecer ao árbitro um cavalo para a partida.
Convocar a equipe, organizar cronometro e bandeirinhas.
Garantir que bolas e materiais necessários estejam disponíveis em campo.
Cadastrar jogos disputados e resultados no painel do Clube.
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1.4
Árbitros e
Referee:

Árbitros designados devem confirmar o mais rapidamente possível a sua vontade
ao Diretor Desportivo e deve ir para o campo de jogo, pelo menos, 10 minutos
antes do jogo.
Não é possível que eles sejam substituídos individualmente, sem o acordo com o
Diretor Desportivo.
Serão informados sobre quaisquer alterações ao calendário imposto pelo Diretor
Desportivo.
Serão convidados a comparecer no campo com calça branca, polo-shirt em
listras preto e branco, com botas e capacete do jogo regular e ter uma atitude
exemplar.
O Referee deverá, de acordo com o marcador de ponteio e cronometro, marcar
o resultado da partida.

•

•
•
•

•

REGRAS GERAIS

2

Regras do Jogo de Polo/Torneios/Inscrições/Calendário e Resultados de Partidas/
Cavalos e Equipamentos dos Árbitros/Seguros/Exames e Treinamento dos Animais/
Pessoal Terceirizado
As aulas, treinos, práticas e torneios organizados e jogados no campo de
polo do Polo Club Polomar, são reproduzidos de acordo com as regras do
CBP Confederação Brasileira de Polo
Uma cópia das regras pode ser vista em:
www.poloclubpolomar.com.br

2.1
Regras do
jogo de Polo

2.2
Torneios

•
•

•

•
•
•
•

Os Calendários e horários dos jogos dos torneios serão definidos em programa préestabelecidos pelo Comissão Diretiva e Desportiva
Quaisquer mudanças no cronograma causados pelo mau tempo, atrasos, ou por
impedimento grave que deva substituir um jogador, deverá ser feita informando ao
Comissão Diretiva ou ao Diretor Desportivo que, por sua vez, informará os capitães das
equipes.
É da responsabilidade do capitão informar prontamente aos jogadores as alterações
nas programações da equipe.
Será disponibilizado no poloclub.polomar.com.br e calendário local e afixado no
quadro de avisos na sede social e enviado por WhatsApp a todos os alunos.
O jogador inscrito no torneio que faltar, será multado;
É obrigatório o uso de calças brancas para todos os jogadores;
Os jogadores convidados a participar do Torneio deverão ser apresentados ao
Comissão Diretiva que abonará o seu Green Fee;
A idade mínima para participar do Torneio de adultos, será de 14 anos e deverá ter
autorização dos responsáveis. Havendo um jogador abaixo de 14 que tenha
condições de jogar, o mesmo deverá ser submetido ao Comissão Diretiva para
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aprovação, podendo ser aceito ou não no Torneio ou poderá participar do Torneio
Juvenil e disputar os triangulares de alunos.
2.2.1
Segurança e
Inscrições

•

•

•
•
•
•

2.2.2
Calendário e
Resultados
Partidas

•

As taxas de inscrição e diárias de cavalos alugados à Polo Club serão definidas pelo
Comissão Diretiva e Desportiva e deverão ser pagas em até 2 dias antes do início do
Torneio.

•

Em caso de mau tempo os jogos não disputados serão postergados para o
primeiro dia possível.
O cancelamento de uma partida será imediatamente notificado pelo
Diretor Desportivo.
No final do torneio, os resultados de todos os jogos que não puderem ser
trocados ou concluídos serão cancelados.
As classificações serão estabelecidas com os resultados dos jogos já
realizados

•
•
•

2.2.3
Cavalos e
Equipamento
Dos Árbitros

Durante as partidas do torneio poderá estar presente um médico de pronto-socorro ou
uma ambulância regional, se assim for decidido pela maioria dos jogadores, os quais
ratearão os custos para tal contratação;
Se a maioria absoluta dos jogadores desejarem economizar e não contratar a
ambulância e o médico, todos os jogadores deverão concordar e respeitar a decisão,
aceitando todas as consequências, sem responsabilizar a propriedade e o Polo Clube
por qualquer acidente em campo; um documento deverá ser assinado por todos
dando a concordância.
Todo os jogadores, árbitros e funcionários que cuidam dos cavalos devem usar o
capacete regulamentar.
O Clube de Polo, bem como o Comissão Diretiva não será responsabilizado em caso de
acidente de nenhum jogador.
Todos os jogadores devem possuir uma licença de jogo com o seu handicap fornecido
pela Confederação Brasileira de Polo.
Para obter uma licença, você deve realizar um exame médico atestando que é jogador
adequado para o esporte do polo. Jogadores sem a licença do jogador não podem
participar do torneio.

•
•
•
•

Será exigido de cada equipe a disponibilização de um cavalo para o
árbitro.
Polo-T-shirt listrado preto e branco, apito, bolas, portas bola e coletor de
bolas serão
colocados à disposição do árbitro pelo Polo Club.
É da responsabilidade do árbitro devolver o equipamento todo o material
para o Diretor Desportivo, ao final do jogo.
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2.2.4
Seguros / Exames
e Treino
dos animais

Cada participante tem a obrigação de fazer um seguro de responsabilidade civil para
os cavalos próprios e entregar uma cópia da apólice na secretaria do Clube.
A Associação Esportiva Polo Club Polomar não será responsável por:
Danos à infraestrutura ou terceiros
Infecções como anemia ou similar.
Qualquer tipo de incidentes em cavalos durante o jogo ou alojados nos boxes ou
pastagens utilizadas;
Vigilância noturna dos cavalos.
Roubo de cavalos e equipamentos cavalo.

•
•
•
•
•

2.3
Pessoal
Terceirizado

•

Todos os cavalos que chegam à Associação Desportiva Polo Club Polomar devem
portar um cartão de saúde e cumprir a visita veterinária do Ministério da Agricultura.
Deverão apresentar um cartão de saúde, que comprova que foram feitas todas as
vacinas exigidas por lei comprovando não estar infectado por anemia ou similar

•

A formação/preparação dos cavalos não pode ser feita no campo de jogo, mas na
pista de treinamento o campo de jogo em área apropriada no polo paddock.

Todo o pessoal terceirizado pelo cliente que trabalhar a seu serviço deverá estar
de acordo com as normas e obrigação legais exigidas e cumprir as determinações
organizacionais do Associação Desportiva Polo Club Polomar;
O Associação Desportiva Polo Club Polomar não se responsabiliza por nenhum
incidente causado por má conduta dos prestadores de serviços dentro das suas
dependências.

•

•

3

HORÁRIOS
Aulas, Treinos, Práticas

3.1
Horários

•
•

Alunos

•

Aluno HCP-2

•

Aula de Polo com Bater a Bola, com Instrutor, máximo 4 vezes ao mês (não cumulativas)
As aulas serão realizadas nos dias e horários abaixo:
o
Terças-Feiras
às 15:00 h
o
Quintas-Feiras
às 15:00 h
o
Sábados
às 10:30 h
o
Domingo
às 15:00 h

Bater a bola, independentemente, sem instrutor, por 1h, com 2 cavalos, ou bater bola por
15min seguida de prática de 4 chukkers entre alunos, (mínimo de 2), por 1h
Poderá fazer sua aula nos dias e horários abaixo:
o
Terças-Feiras
às 16:00h
o
Quintas-Feiras
às 16:00h
o
Sábados
às 09:30h
o
Domingo
às 16:00h
pag. 4

Polo Club Polomar Ltda
Rodovia BA 099 km 60 Fazenda Jauara
Praia do Forte
Mata de São João Ba
t +55 (71) 3512-6469 f +55 71 99612-9829 polo@polomar.com. poloclub.polomar.com.
br
br

Associação Desportiva Polo Club Polomar
Regulamento Interno
•

Sócios HCP-1
Bater a bola, independentemente, sem instrutor, por 1h, com 3-4 cavalos,
ou bater bola por 15min em seguida participar de prática, por 1h
o
Quartas-Feiras
às 16:00h
o
Sextas-Feiras
às 16:00h
o
Sábados
às 16:00h
o
Domingos
às 09:30h

4
4.1
Regras
HCP

4.2
Ética e
Comportamento

Regras / Ética e Comportamento / Pagamentos e Material Esportivo
•

Alunos iniciantes, com pouca experiência em equitação, deverão estar aptos no período
1 a 6 meses a passar a ser um Aluno Hcp. -2. Apenas o Instrutor de Polo pode determinar
se o mesmo teve um desenvolvimento necessário.

•

Aluno HCP-2 – Equitação aceitável, com pouca experiência em bater bola e joga polo,
um aluno HCP-2 só poderá participar de uma prática/treino se for aprovado ou
convidado pelo Instrutor de Polo.
Deverão estar aptos no período 6 a 12 meses a passar a ser um Aluno Hcp-1 através de
aprovação no exame feito pelo Instrutor de Polo. Apenas o Instrutor de Polo pode
determinar se o mesmo teve um desenvolvimento necessário.

•

Sócio HCP-1 ou >, que tenha efetuado exame de polo ou licença federal (ver
regulamento interno), no prazo máximo de 1 anos do início de ser Alunos HCP -2 a ser um
sócio com título A/B ou E.
O exame de polo consiste em saber bater a bola nas quatro formas, deve estar apto a
responder 80% das perguntas acima do regulamento de polo e selar e retirar a sela de
um cavalo.

•

A aula deverá ser agendada diretamente com o Instrutor de Polo, com no mínimo, 1 dia
de antecedência
O aluno que agendar aula e não comparecer, sem avisar ao Instrutor, terá sua aula
anotada como realizada naquela semana.
O número mínimo de jogadores para se realizar uma prática de Hcp-2, será de 2; para
Hcp-1, deverá ser 4 sócios;
As práticas serão realizadas com um mínimo de 4 a 6 chukkers a depender do número de
alunos ou sócios;
Não será permitido, sob nenhuma hipótese, o uso de bebida alcoólica antes ou durante
qualquer aula, treino/prática, torneio ou atividade equestre; o jogador que for observado
sob o uso de álcool será automaticamente suspenso do jogo e poderá levar suspensão
também do clube.
O aluno que apresentar mal comportamento, dentro e fora de campo, com seus colegas
e/ou funcionários do Clube, será submetido ao Comissão Diretiva e advertido por escrito.
Os Comissões Diretivas e Desportivas terão direito a suspender provisoriamente o aluno
que infringir este regulamento, com eventual exclusão do Clube.
O aluno que apresentar comportamento não aceitável, em campo, ou no Clube, como
gritaria, brigas, ameaças e maus tratos com funcionários, poderá receber uma
advertência e poderão chegar a serem expulsos se assim for julgado e definido pela
Comissão Desportiva
Estarão sujeitos a aplicação de multas que variam de R$ 50,00 a 500,00, definido pelo
Comissão Desportiva;
A reincidência poderá levar à expulsão do Clube

•
•
•
•

•
•
•

•
•
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4.3
Pagamentos e
Material Desportiva

•

•

•

Os alunos/sócios deverão pagar as suas mensalidades até o dia 05 de cada mês. Ela será
feita através de boleto bancário que lhe será entregue no ato da inscrição para os 6
meses subsequentes;
A falta do pagamento gerará o impedimento à participação nas aulas e treinos até a sua
resolução;
O Polo Club Polomar garante ao aluno, material Desportiva e de segurança, como tacos,
botas, capacetes etc., por no máximo de 5 aulas; findo este número, o aluno deverá
adquirir todo o seu equipamento de segurança de uso próprio, que pode ser feito em
nossa loja ou em outro local da sua preferência, de acordo com o Item 1, do Termo de
Responsabilidade.
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