
Confederação Brasileira de Desportos no Gelo

Comunicado 001/22

FILIAÇÃO DE ATLETAS 22/23

São Paulo, 19 de maio de 2022.

A CBDG vem através deste comunicar que o processo para filiação de atletas para a

temporada 2022/2023 está disponível.

O QUE É?

A Confederação Brasileira de Desportos no Gelo é uma organização não governamental que

agrega todos os envolvidos nas modalidades praticadas sobre o gelo, como atletas, árbitros,

ligas e outras entidades. Ela representa os afiliados em instâncias superiores, como

organizações desportivas nacionais e internacionais.

Um atleta federado é aquele que se filia a entidade que administra e representa o esporte

que pratica, pagando uma taxa anual para manter-se associado. Somente assim o atleta está

apto a participar de competições oficiais, ter acesso a outros benefícios e contribuir para o

desenvolvimento da sua modalidade.

A partir de 19 de maio de 2022, você já poderá fazer sua filiação para a temporada de

2022/2023 e teremos várias novidades!

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS?

★ Poder participar de workshops e treinamentos organizados pela CBDG;

★ Poder participar de competições oficiais;

★ Poder realizar testes e certificações e participar de ranking de atletas e equipes;

★ Poder receber qualquer tipo de incentivo, apoio e suporte da CBDG;

★ Poder participar ou formar núcleos de base de treinamento financiados pela CBDG;

★ Participar de capacitações técnicas e atualização no esporte;

★ Receber o cartão de atleta filiado;

★ Ter o suporte da CBDG para o planejamento como atleta;

★ Ter o suporte da equipe multidisciplinar da CBDG para treinamento e

desenvolvimento esportivo;

★ Ter a prioridade em participar de novas oportunidades de treinamento, workshops,

projetos esportivos que a CBDG esteja organizando ou faça parte.
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OUTRAS VANTAGENS

● A CBDG conseguirá gerar oportunidades em regiões que tenham muitos atletas

filiados e também fomentar a filiação de atletas em outras regiões com menos filiados.

● Quanto mais atletas filiados, maior a possibilidade de a CBDG buscar recursos junto a

Federações Internacionais e Comitês Nacionais para investimento em projetos esportivos das

modalidades praticadas sobre o gelo.

● Planejamento da CBDG para o desenvolvimento e aquisição de uniformes e materiais

que possam auxiliar no desenvolvimento da modalidade e dos atletas.

● Você fará parte do mapa estratégico da CBDG, ou seja, sendo um atleta filiado, a

CBDG saberá mais sobre você e somente assim poderemos planejar projetos que atendam a

sua necessidade de evolução no esporte.

● E o mais importante, a sua filiação é o primeiro passo para a realização do sonho de

ser um grande atleta e representar o Brasil em competições internacionais.

O QUE EU PRECISO PARA ME FILIAR

➔ Ser brasileiro e praticante de uma modalidade dos desportos no gelo.

➔ CPF.

➔ RG, certidão de nascimento ou passaporte, de forma a comprovar a nacionalidade

brasileira.

➔ Para atletas menores de 18 anos será solicitado registro complementar com

informações do responsável legal e será necessário anexar o termo de responsabilidade

assinado também pelo responsável no momento do registro do formulário. Termo de

responsabilidade:

http://www.cbdg.org.br/wp-content/uploads/2022/05/MODELO-Termo-de-Responsabilidad

e-para-menor-idade.-1.pdf

➔ Pagamento da taxa anual de filiação.

ATLETAS ESTRANGEIROS

De acordo com o estatuto da CBDG, a filiação é restrita somente para brasileiros, sendo

assim é obrigatório possuir a nacionalidade brasileira. No caso de atleta estrangeiro é

obrigatório possuir nacionalidade brasileira ou passaporte brasileiro.

ATLETA PARALÍMPICO

A fim de fomentar a participação de atletas nas categorias paralímpicas, o atleta terá a taxa

para temporada 22/23 isenta, se registrando automaticamente no plano prata.
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PASSO A PASSO PARA FILIAÇÃO

1. Realizar pagamento da taxa de filiação;

● Obs: transferência bancária deve ser identificada (nome do atleta ou responsável) e

no valor do plano escolhido.

● Obs: Banco:

○ Razão social: Confederação Brasileira de Desportos no Gelo

○ CNPJ: 01.195.713/0001-10

○ Banco: Bradesco - 237

○ Operação: Pessoa Jurídica

○ Agência: 085

○ Conta Corrente : 455325-0

○ PIX: financeiro@cbdg.org.br

2. Entrar no link (https://forms.gle/mcu7RUe8nvJxjPn57) e preencher o formulário de

filiação;

3. Preencher e submeter o formulário com informações do atleta;

4. Após verificação das informações pela CBDG, você receberá seu “Certificado de Filiação de

Atleta 22/23”, oficializando que a filiação está ativa para a temporada 2022/2023.

Av. Major Sylvio Magalhães Padilha, 16741/1688 | São Paulo - SP| CEP 05.693-000 | informa@cbdg.org.br

https://forms.gle/mcu7RUe8nvJxjPn57


Confederação Brasileira de Desportos no Gelo

TIPOS DE FILIAÇÕES

Existem 3 planos disponíveis para que os atletas escolham o que mais se enquadra a suas

atividades e ambições para a Temporada 2022/2023:

Filiação Atleta 2022/2023

Itens
Planos

Bronze Prata Ouro
Direito a voto na escolha do atleta representante na comissão
de atleta x x x

Recebimento de Cartão do Filiado x x x

Participação em Campeonatos ou Torneio oficiais x x x

Participação em Campeonato Brasileiro - x x

Possibilidade de concorrer ao Bolsa atleta - x x

Participação em Campeonatos Internacionais * - - x

Direito de participar de workshops, seminários e treinamentos
realizados pela CBDG, presencial ou online. - x x

Prioridade em eventos e workshops que a CBDG esteja
convidada ou esteja organizando x x

Participar de núcleos de base e treinamento no Brasil x x

Participar de núcleos de base e treinamento no Exterior x

Prioridade no recebimento de uniforme ** - - x

Seguro médico quando for estiver em missão CBDG x

Voucher de hora de gelo patinação ou curling na Arena Ice
Brasil - 3 6

*para atletas que possuem nível técnico exigido para competições internacionais.

** para atletas que irão participar de competições ou eventos internacionais

oficiais.

Av. Major Sylvio Magalhães Padilha, 16741/1688 | São Paulo - SP| CEP 05.693-000 | informa@cbdg.org.br



Confederação Brasileira de Desportos no Gelo

TAXAS

Filiações até o dia 30 de junho de 2022.

★ Bronze - R$ 50,00

★ Prata - R$ 150,00

★ Ouro - R$ 300,00.

Filiações a partir de 1 de julho de 2022.

● Bronze - R$ 60,00

● Prata - R$ 180,00

● Ouro - R$ 360,00.
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