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Informativo 003/2019 

 

Porto Alegre, 20 de maio de 2019. 

 

 

Registro de Treinadores, Árbitros e Oficiais 
 

 

Prezados treinadores, árbitros e oficiais. 

 

A Confederação Brasileira de Desportos no Gelo vem através deste comunicar a nova 

regulamentação para o registro de treinadores, árbitros e oficiais.   

 

Em decisão da diretoria atual da CBDG foi decidido que treinadores, árbitros e oficiais serão 

isentos de valor de anuidade e que todos os profissionais, oficiais e colaboradores poderão 

realizar o registro junto à CBDG. Para isso, será necessário que o registro seja renovado 

anualmente através de: 

 

- Atualização cadastral; 

- Assinatura de termo de compromisso; 

- Envio de currículo esportivo profissional atualizado anualmente (modelo em anexo), de forma 

a comprovar a classificação e a modalidade a qual solicita o registro; 

- Envio de foto tipo 3/4 para credenciamento. 

 

Seguem os benefícios do registro junto à CBDG: 

 

- Canal de comunicação exclusivo e oficial. Todos os comunicados e informativos, bem como 

qualquer outro assunto referente as modalidades dos desportos no gelo serão enviados para 

os profissionais e oficias registrados; 

- Canal de comunicação exclusivo para dúvidas; 

- Envio de informações mensais sobre a sua modalidade; 

- Cursos de qualificação online e presencial gratuitos ou com preços especiais para membros 

registrados; 

- Seminários de qualificação; 

- Participação em comissões e comitês para a definição de regulamentos e assuntos técnicos; 

-  Habilitação para participação em Competições Regionais, Nacionais e Internacionais 

homologadas ou oficiais;  

- Ser membro da comissão de treinadores e árbitros da CBDG, na qual o Presidente desta 

comissão é membro da Assembleia Geral da CBDG. 

 

Leia a seguir outras informações relevantes para o registro: 
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SOBRE VIGÊNCIA DE REGISTRO: 

 

A partir de 2019 a CBDG irá alterar o período de vigência de registro junto à CBDG. A vigência 

de registro passará a ser de 1° de junho a 31 de maio do ano seguinte, de forma a ficar 

alinhado aos calendários das federações internacionais. 

 

 

SOBRE CADASTRAMENTO: 

 

Todos os treinadores, árbitros e oficiais têm a obrigação de manter suas informações 

atualizadas junto à CBDG, em especial informações pessoais de contato para que possamos 

garantir um bom canal de informação junto a todos. Toda e qualquer comunicação será 

realizada através das informações dos dados cadastrais. Para registro ou renovação de 

registro é obrigatório:  

 

➢ o recadastramento anual (para que tenhamos os dados de contato e endereços 

sempre atualizados); 

 

➢ o envio do currículo esportivo atualizado, COMPROVANDO AS QUALIFICAÇÕES 

COMO TREINADOR, JUÍZ OU OFICIAL DA MODALIDADE. 

 

➢ Termo de compromisso e solicitação de registro assinado, assumindo o compromisso 

sobre o estatuto e código de ética da CBDG, e reconhecendo a CBDG como entidade 

nacional de administração e regulamentação dos desportos praticados sobre o gelo. 

 

Ver Termo de Compromisso e Solicitação de Registro em:  

http://www.cbdg.org.br/wp-

content/uploads/2019/05/Termo_Compromisso_Solitacao_Registro_oficiais.doc 

ou  

http://www.cbdg.org.br/wp-

content/uploads/2019/05/Termo_Compromisso_Solitacao_Registro_oficiais.pdf 

 

➢ O envio de foto digital tipo 3/4 atualizada em fundo branco, para credenciamento. 

 

OBSERVAÇÃO: 

• A pessoa que não comprovar a sua qualificação como treinador, juiz ou oficial da 

modalidade, através do currículo, poderá não ter o aceite de registro na categoria 

solicitada. 

 

• O treinador, juiz ou oficial que não respeitar itens do estatuto ou código de ética terá o 

seu registro suspenso de forma imediata. 

 

http://www.cbdg.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Termo_Compromisso_Solitacao_Registro_oficiais.doc
http://www.cbdg.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Termo_Compromisso_Solitacao_Registro_oficiais.doc
http://www.cbdg.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Termo_Compromisso_Solitacao_Registro_oficiais.pdf
http://www.cbdg.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Termo_Compromisso_Solitacao_Registro_oficiais.pdf
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• Treinadores, juízes e oficias que tenham pago valor de anuidade referente ao ano de 

2019 devem enviar um email para informa@cbdg.org.br, enviando comprovante de 

pagamento e informando conta bancária para reembolso integral do valor pago. 

 

 

Link para CADASTRAMENTO : https://forms.gle/od1LnwXwaa9waCyy8  

 

*Todos os documentos necessários para o cadastro podem ser enviados através do link para o 

cadastramento. 

 

 

IMPORTANTE: 

 

A partir de junho a CBDG irá divulgar um calendário de atividades com cursos, palestras e 

qualificação profissional para treinadores, juízes e oficiais registrados a CBDG. 

Será criado um canal de comunicação exclusivo para treinadores, juízes e oficiais de forma a 

estreitar a comunicação. 

 

 

 

Saudações Esportivas 

 

Matheus Figueiredo 

Presidente da CBDG 
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