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Introdução 

A FPDD – Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, Federação 

Multidesportiva com o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, tem sob sua responsabilidade a 

Organização e Desenvolvimento de Atividades e Programas Desportivos destinados a Pessoas com 

Deficiência, devendo promovendo-os no garante da manutenção das condições de segurança de 

todos os intervenientes e de forma sustentável. 

O Rugby em Cadeira de Rodas (RCR) é uma das modalidades sob a égide da FPDD, onde tem sido 

feito um considerável investimento, contando principalmente com o apoio do IPDJ e o patrocínio 

dos Jogos Santa Casa, que têm possibilitado a aquisição de equipamentos, o desenvolvimento 

técnico e a criação de oportunidades de prática para os atletas e agentes desportivos interessados 

nesta modalidade. 

Para 2022, a FPDD irá promover dois tipos de Campos de Treino Nacionais (para atletas convocados) 

e Campos de Treino Regionais (abertos a todos os que querem experimentar a modalidade 

 

Campos de Treino Regionais 

Estrutura 

Os Campos de Treino Regionais (CTR) pretendem a captação de praticantes em áreas geográficas 

previamente identificadas, assim como o desenvolvimento de competências nos praticantes e 

agentes desportivos locais.  

Terão a duração de um dia (Sábado) no qual serão realizadas duas sessões treino, uma da parte da 

manhã (das 9h às 12h30) e outra da parte da tarde (das 14h00 às 18h00). 

Estes CTR terão sempre que necessário uma breve introdução à modalidade do ponto vista teórico 

(onde será explicado o conceito da modalidade e as principais regras da modalidade) e prática 

respeitando sempre o nível de prática dos participantes. 

 

A quem se dirige 

O RCR é uma modalidade coletiva praticada por pessoas com deficiência motora com 3 ou quatros 

membros afetados. Cada equipa de RCR é composta por quatro jogadores, sendo esta uma 
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modalidade mista as equipas podem ser constituídas por jogadores do sexo masculino ou do sexo 

feminino. 

Os CTR dirigem-se a todos aqueles que pretendem experimentar a modalidade pela primeira vez 

ou por jogadores já com experiência na modalidade que pretendam ter mais um momento de 

prática.  

Estes CTR são abertos a todas a pessoas independentemente da sua elegibilidade para a prática 

federada do Rugby em Cadeira de Rodas, idade, nível de condição física, género ou zona de 

residência. 

Poderão também participar nos CPR outros agentes desportivos e pessoas com interesse em 

conhecer, divulgar, integrar e implementar a modalidade.  

 

Inscrições 

As inscrições são realizadas on-line através de um link disponibilizado no site da FPDD.  

As inscrições são gratuitas e obrigatórias para todos aqueles que queiram participar. Serão aceites 

inscrições até 5 dias antes da realização do CTR e não existe um número limite máximo de 

praticantes. 

 

Despesas suportadas pela FPDD 

São despesas suportadas pela FPDD o almoço do dia do CTR, despesas com os materiais de prática 

e material de desgaste rápido como camaras de ar, pneus, fita adesiva de fixação de luvas. 

Para os CTR a FPDD não suporta custos de deslocação ou alojamento dos participantes. 

  

Seguro temporário 

Todos os participantes têm direito a um seguro temporário que cobre acidentes relacionados com 

a atividade desportiva realizada durante o CTR, sendo que para tal têm que efetuar a sua inscrição 

atempada. 
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Os praticantes regulares deverão ter Seguro Desportivo, sendo nesse caso dispensável o seguro 

temporário. 

 

Equipamento e Material  

Todos os participantes são responsáveis por trazer o seu próprio equipamento desportivo (roupa 

confortável para a prática desportiva) aconselha-se a que cada um traga um par de luvas para 

proteção durante a manipulação da cadeira. Caso tenham sistema de retenção ou suporte, tais 

como faixas, deverão trazer. 

Todo material desportivo como cadeiras de rodas de Rugby, bolas e acessórios extra de segurança 

são da responsabilidade da FPDD. 

 

Equipa Técnica: componentes e funções 

Todos o CTR terão três técnicos da FPDD responsáveis pela organização e gestão do CTR. Uma vez 

que os técnicos da FPDD estão capacitados para o treino da modalidade serão os mesmos a 

planear e implementar as sessões de treino durante o CTR. 

 

Participantes: 

 Respeitar as instruções de carácter geral e técnico;   

 Adotar uma conduta pautada pelo respeito, a ética desportiva, fair-play e consideração 

pelos colegas e técnicos;  

 Cumprir as normas e regulamentos desportivos em vigor;  

 Zelar pela boa utilização e conservação do equipamento desportivo que lhe é confiado;  

 Participar no CTR com total dedicação e empenho. 


