
REGULAMENTO NACIONAL DE TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS NÃO PROFISSIONAIS

O Presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo,  vem com fulcro no inciso I, do art. 26  
e art. 41 do Estatuto da entidade,  expedir o regulamento nacional de transferência de atletas,  
mediante as seguintes regras:

Artigo 1º - É livre a transferência de atletas entre as entidades regionais ( Federações filiadas),  
clubes, associações e similares, conforme princípios constitucionais e da LEI 9615, DE 1998, 
que institui a liberdade de prática desportiva.

Artigo 2º - A solicitação de transferência deverá ser formulada junto à entidade Regional que o  
atleta esteja vinculado, conforme formulário ( ANEXO I ).

Artigo 3º - O interessado deverá  instruir o requerimento com os seguintes documentos :

A) Prova da necessidade de troca de domicilio para moradia, emprego, treinamento ou 
estudo;

B) Cópia do Certificado da CBTKD de graduação atual;

C) Prova da quitação das anuidades junto à Federação e a CBTKD;

D) Declaração de desimpedimento e anuência da Federação de origem, inclusive quanto 
estar ou não cumprimento penalidades da Justiça Desportiva.

E) Comprovante de pagamento das taxas de transferência

Artigo 4º - Estando os documentos em conformidade com o art. 3º a Federação de origem 
entregará os documentos ao interessado para apresentação a Federação de destino.

Artigo 5º - A Federação de destino, após conferência dos documentos e assinatura de anuência 
no formulário, encaminhará o expediente à CBTKD para devida homologação.

Artigo  6º  -  Recebida  a  documentação  pela  CBTKD,  e  estando  correta,  esta  homologará  a 
transferência, mediante a comprovação do pagamento do valor  da transferência prevista no 
regulamento de taxas, procedendo às devidas anotações na ficha do atleta.

Artigo  7º  -    O  atleta  transferido  somente  com a  finalidade de  participar  de competições  
nacionais  e/ou  competições  oficiais  homologadas  pela  CBTKD,  válidas  para  pontuação  no 
ranking nacional, sem apresentar a comprovação do art. 3º, somente poderá competir após  
cumprir o período de carência de 6(seis)meses e pagamento das taxas de transferência.

Parágrafo Primeiro – Nos demais casos em que comprovem a necessidade de mudança de 
residência, de acordo com o §3º, não será exigido o período de carência.



Artigo 8º - A infringência às regras de transferência sujeitará o atleta as  penalidades previstas 
no art. 44 do Estatuto da CBTKD, apuradas mediante inquérito administrativo, sem prejuízo do  
que vier a ser apurado pela Justiça Desportiva.

Artigo  9º  -  As  vantagens  adquiridas  pelo  atleta  em  virtude  do  descumprimento  deste 
regulamento estará sujeito ainda a :

a) Perda dos pontos no sistema nacional de ranking ( SNR ).

b) Perda da ajuda de custo, patrocínio ou remuneração paga pela CBTKD

c) Perda da condição de membro da seleção Brasileira

Artigo 10º - Os atletas que se encontram em situação irregular, terão o prazo de 90( Noventa) 
dias  para  proceder  a  regularização,  mediante  o  cumprimento  das  normas  do  presente 
regulamento.

Artigo  11º  -  O  Presente  regulamento  entrará  em  vigor  na  data  da  publicação  no  site  da  
Confederação Brasileira de Taekwondo.
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