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Todos os utentes deverão conhecer e respeitar o regulamento interno do Estádio 

Municipal de Olhão. 
 
 
BALNEÁRIOS/ATLETAS 

1. A entrada para os balneários só poderá realizar-se 30 minutos antes do início do treino ou 

uma hora antes, no caso de realizar um jogo oficial. 

2. Antes das equipas se dirigirem para os balneários, o grupo/equipa, deverá levantar na 

recepção a chave do balneário disponível para o seu grupo/equipa. 

3. Durante o tempo de permanência nos balneários, o grupo/equipa, deverá. Ser, sempre, 

acompanhado pelo responsável. 

4. Após a saída dos balneários para o relvado o mesmo será fechado e entregue a chave na 

recepção (nomeadamente, durante os períodos de treino e jogo). 

5. Após o terminus do treino/jogo o grupo/equipa dispõem de 30 minutos para cuidar da 

sua higiene pessoal, antes do responsável entregar a chave na recepção. 

6. É proibido de comer dentro dos balneários. 

 

RELVADO SINTÉTICO – CAMPO DE JOGOS 

No intuito de rentabilizar o campo de jogo o relvado sintético dividir-se-á em 3 espaços, que 

designaremos por: 

Espaço A – Campo de futebol de 11, dimensões máximas. 

Espaço B – Compreendido entre a linha de meio campo do futebol de 11 e linha de bola 

morta do campo de râguebi (topo sul). 

Espaço C – Compreendido entre a linha de meio campo do futebol de 11 e linha de bola 

morta do campo de râguebi (topo norte). 

 

1. Só é permitida a entrada dos atletas para o relvado, na hora estipulada para o treino da 

sua equipa, na presença do responsável técnico. 

2. Apenas podem permanecer no relvado, durante o período de treino e jogo, os atletas e a 

respectiva equipa técnica. 



 

Estádio Municipal de Olhão 
Normas de Utilização 

 

 

IMP OEM 002 Normas de Utilização v03 2012-02-14 

 

 
 
 

2 / 2 

 

3. Calçado desportivo – só é permitida a utilização de botas com pitons de borracha ou 

outro material sintético (é expressamente proibido a utilização de pitons de alumínio). 

4. As entradas e saídas deverão processar-se, sempre, pelas portas. 

5. Antes de entrar no relvado o calçado deverá ser limpo nos tapetes existentes para o 

efeito. 

6. Proibido fumar em toda a zona do relvado e sua área adjacente. 

7. As balizas e as protecções das mesmas, só podem ser colocadas e, ou retiradas, nos 

espaços definidos para o efeito, e por, ou na presença de um funcionário do município. 

8. É proibido de comer e mastigar pastilhas elásticas no relvado. 

 

TAXAS – DEFINIÇÃO DO PERÍODO NOCTURNO E DIURNO 

1. Durante o horário oficial de Verão (do último sábado de março, ao último sábado de 

outubro), o período nocturno iniciar-se-á às 20:30 horas. 

2. Durante o horário oficial de Inverno (do último sábado de outubro, ao último sábado de 

março), o período nocturno iniciar-se-á às 18:00 horas. 

 

PAGAMENTOS 

1. Os pagamentos deverão ser efectuados na recepção das Piscinas Municipais, nos 

seguintes horários: 

Dias úteis, das 9:00 às 21:00 horas 

Sábados, das 9:00 às 19:00 horas 

 


