
1ª Fica instituída as normas para utilização e funcionamento da 
pista de skate do Clube Duque de Caxias, localizado na Rua Costa 
Ricas, nº. 1173, cabendo a este a manutenção permanente do 
espaço físico para uso dos associados. Importante salientar que o 
skate é um esporte de ALTO RISCO, e que qualquer situação e/ou 
acidente será de responsabilidade do associado ou dos seus res-
ponsáveis.

2ª Na pista de skate somente será permitida a prática de skate e 
patins in line. 

3ª O horário de funcionamento da pista de skate seguirá os horá-
rios do clube.

4ª Caberá ao Clube Duque de Caxias o direito de interditar a pista 
nos casos em que as condições climáticas se apresentem desfavo-
ráveis (chuva, garoa). Em consequência dessa interdição, o uso da 
pista será terminantemente proibido.

5ª Ao mesmo tempo em que a prática de skate e patins in line 
deverá ser realizada na pista do Clube, �ca expressamente proibida 
a prática desses esportes nas demais dependências (ginásios, 
quadra externa, pista de caminhada, calçadas etc.).

6ª  Para a prática do skate e patins in line, será obrigatório o uso de 
equipamentos de proteção que seguem:

• Para crianças até 12 anos de idade

- Capacete
- Joelheira
- Cotoveleira
- Munhequeira

• Para adultos e crianças acima de 13 anos de idade
- Capacete

*Não caberá ao Clube Duque de Caxias o fornecimento dos equipa-
mentos de segurança citados na  6ª norma.

7ª O associado que cometer quaisquer atos de indisciplina listados 
a seguir estará passível de processo disciplinar, por descumprimen-
to aos deveres previstos no Estatuto Social em vigor:

a) Utilizar, para manobras esportivas radicais, qualquer tipo de 
objeto, material ou espaço que não sejam especí�cos ou conside-
rados próprios para as manobras, a exemplo de pedaços de cercas, 
cadeiras, guias, árvores e outros;

b) Participar das atividades usando gesso ou tipoia por quaisquer 
tipos de lesão, fratura ou tratamento clínico (membros inferiores e 
superiores);

c) Utilizar bicicleta na pista;

d) Não respeitar os horários de�nidos neste regimento.

8ª Os seguranças/funcionários/professores solicitarão a retirada 
imediata da pista, de qualquer usuário/associado que apresente 
comportamento socialmente inadequado ou não esteja utilizando 
os equipamentos de segurança estipulados na 6ª norma.
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