
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                       

 

2020/2021 
 ACADEMIA CCMI 
Regulamento Equipamentos 
 
 

 
 
O presente regulamento possui um conjunto de normas e regras com 
vista a regular e uniformizar o vestuário oficial de todos os 
colaboradores da nossa instituição, sejam eles atletas, treinadores, 
estagiários ou diretores. 
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Porque uma boa 

imagem …. 

 

Vale mais que 1000 palavras… 
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1. Regras dos Equipamentos Oficiais 2020/21  

 

Os ATLETAS devem: 

 Utilizar o equipamento identificativo da Academia especificado em cada época desportiva, 

em competição e em qualquer outro tipo de atividade em representação da Academia: 

o Em Treino 

Devem utilizar sempre o equipamento definido para treino conforme 

modelo integrante deste regulamento, composto por: 

  Camisola de Treino Oficial; 

 Calção Azul; 

  Meias Azuis. 

  Nota: o atleta que não levar o equipamento de treino pode (se 

disponível) alugar na Academia por um valor de 5€ a utilização. 

Caso o atleta não possa alugar o equipamento, por indicação do 

EE, é dispensado do treino. ✓  

o Em Jogo  

 Devem utilizar sempre o equipamento definido para jogo conforme modelo 

integrante deste regulamento, composto por:  

 Camisola de Jogo Branca ou Azul (conforme indicação em convocatória); 

 Calção Branco ou Azul (conforme indicação em convocatória); 

  Meias Brancas ou Azuis (conforme indicação em convocatória). 

 

o  Nas Saídas  

  Fato de Treino e Polo (Opcional) 
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Existem vários tipos de Kits de equipamento disponíveis na loja online oficial da Academia CCMI, tendo 

a direção da Academia tido em conta a elaboração dos mesmos, podendo ser adquiridos em diferentes 

fases. 

Todos os jogadores terão para treinar e jogar os equipamentos abaixo descritos de acordo com o 

modelo e marca definido pela Academia Desportiva CCMI:  

Atletas que pratiquem Futebol:  

o  Camisola Branca de Jogo  

o  Calção Branco de Jogo  

o  Meias Brancas de jogo  

o  Camisola de Treino  

o Camisola Azul Alternativa 

o Calção Azul  

o Meias Azuis  

 

 Guarda Redes futebol 7, 9 e 11: • 

o  Camisola Vermelha GR  

o Calção Vermelho GR   

o Meias Vermelhas  

o Camisola Amarela GR  

o Calção Amarelo GR  

o  Meias Amarelas  

o Camisola de Treino GR  
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 Notas importantes:  

o Todos os modelos podem ser adquiridos individualmente em qualquer altura da 

época desportiva; 

o  Apenas serão aceites como oficiais os equipamentos adquiridos através da loja 

online certificada pela Academia Desportiva CCMI 

o Não serão vendidos equipamentos sem o Logotipo da ADCCMI, número e nome 

(quando aplicável);  

o Os equipamentos serão fornecidos com os logotipos dos eventuais patrocinadores 

da Academia Desportiva CCMI;  

o No decorrer das épocas desportivas, a Academia CCMI Leiria, poderá solicitar os 

equipamentos para colocação de publicidade de acordo com eventuais 

contratos/parcerias estabelecidas, sendo a colocação dos respetivos logotipos da 

inteira responsabilidade da Academia CCMI Leiria, sem qualquer custo para o 

atleta/encarregado de educação;  

o Não é permitida qualquer publicidade, menção a marca ou alteração dos 

equipamentos oficiais, que não a estritamente colocada pela Academia CCMI 

Leiria 

 

 

 

A Direção 

Associação Academia Desportiva CCMI 

Leiria 14 de junho de 2020 

 

 


