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Artigo 1.º
Âmbito
1) O presente regulamento define as regras de utilização do equipamento de Campeã/Campeão Nacional,
sendo aplicado aos títulos de Campeã/Campeão Nacional Individual Absoluto, nas diversas disciplinas.

Artigo 2.º
Regras de utilização
1) Os Campeões Nacionais Absolutos têm que usar os respetivos equipamentos em todas as provas da
disciplina e da distância em que obtiveram o título e em nenhuma outra.

2) O equipamento deverá ser envergado a partir da data da obtenção do título e até à data da discussão do
título, no ano seguinte.

3) Um Campeã/Campeão Nacional, quando deixa de ser detentor do título não pode usar no equipamento as
cores Nacionais.

4) O uso da camisola de Campeã/Campeão Nacional, é proibido desde o momento em que a comissão
antidoping declarar que o atleta cometeu uma infração aos regulamentos antidoping e até à sua decisão
final.

5) A camisola de Campeã/Campeão Nacional tem que ser usada em todas as circunstâncias, nomeadamente
durante as competições, cerimónias protocolares, conferências de imprensa, entrevistas televisionadas,
sessões de autógrafos e fotográficas.

Artigo 3.º
Espaços Publicitários reservados à equipa
1) O equipamento de Campeã/Campeão Nacional vestida durante a cerimónia protocolar onde é atribuído o
título, não pode apresentar nenhuma publicidade.

2) A/O Campeã/Campeão Nacional pode apresentar publicidade na sua camisola a partir do dia seguinte ao
da cerimónia protocolar.

3) A localização exata dos espaços de identificação do atleta, respetivo clube e patrocinadores é a seguinte:
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Clube (15x15cm)

Nome (15x5cm)
Sponsors
(12x20cm)
Até 3 logos

Sponsors
(15x10cm)
Até 2 logos
Nome (15x5cm)

a) O espaço entre impressões tem de ter um mínimo de 5 cm
b) Nos fatos femininos os espaços são os mesmos, exceto nos que não têm perna, onde se exclui o
espaço lateral para sponsors

4) A escolha dos patrocínios a constar no equipamento é da responsabilidade do clube, tendo prioridade sobre
os patrocínios individuais do atleta

Encerramento
O presente documento contém 3 páginas, que antecedem, devidamente numeradas, e foi aprovado pela
Direção da FTP no dia 4 de abril de 2018
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