REGIMENTO DE TAXAS PARA 2017
PATINAÇÃO ARTÍSTICA
DESCRIÇÃO

ITEM
1
2
3

Taxa anual de Filiação - por atleta inscrito (nova ou renovação)
Taxa anual de filiação - por técnico e coreógrafo inscrito
(nova ou renovação).
- Taxas de Inscrição para Torneios e Campeonatos Nacionais de
Patinação Artística - por atleta/prova (todas as classes, categorias e
modalidades)

VALOR R$
R$ 125,00
R$ 125,00
R$ 75,00

ISENTO

4
- Atletas portadores de Necessidades Especiais
5
6

7

8

9

10
11

- Atletas beneficiados por Projetos e Programas Sociais reconhecidos
pela CBHP

ISENTO

- Provas de Combinado

ISENTO

- Atletas convidados (acréscimo de 50%)

Taxas + 50%

- Solicitação de autorização para realização de Shows, Torneios e
Eventos a nível Nacional, quando organizados por agremiação, clube,
escola, academia, núcleo, etc; Obs.: Taxa deste item reduzida a zero
quando organizado ou co-organizado pela Federação
- Solicitação de autorização para vinda de Técnicos, Instrutores ou
Professores de Patinação Artística do EXTERIOR, quando organizado por
agremiação, Clubes, Escolas, Academias, Núcleo, etc; Obs.: Taxa deste
item reduzida a zero quando organizado pela Federação.
- Solicitação de autorização para Técnicos Nacionais de Patinação
Artística ministrar cursos em outros Estados ou Agremiações.
- Solicitação de autorização para Árbitros de Patinação Artística atuar em
Eventos Nacionais Estaduais, desde que autorizada pela Diretoria
Arbitral
Diárias para Árbitros e Mesários em Eventos da CBHP a ser paga pela
própria CBHP diretamente ao Árbitro, por dia de atuação, quando atuar
em todo o período do Campeonato.

R$ 2.000,00

-Diária para Árbitros e Mesários em eventos da CBHP a ser paga pela
própria CBHP diretamente ao Arbitro, por dia de atuação, quando não
atuar em todo período do Campeonato
12

13
14

15

-Pagamento por prova avulsa para Árbitros e Mesários em eventos da
CBHP a ser paga pela própria CBHP diretamente ao Arbitro, quando não
atuar integralmente no dia (menos de 4 provas jugadas)

R$ 1.500,00

ISENTO
ISENTO

R$ 200,00

R$ 100,00

R$ 25,00

Diárias para Árbitros e Mesários CIPA em Eventos das Federações e
Filiados, a ser paga pelo solicitante, diretamente ao Árbitro, por dia de
atuação

R$ 200,00

ANUIDADE POR CLUBE FILIADO
Sediante : Taxa de desistência de sediar Torneios ou Campeonatos
Nacionais ou Internacionais, com menos de 90 dias de antecedência ao
Evento oficializado em Calendário Esportivo, a ser pago , no ato da
desistência - pela Federação ou Clube, responsável pela realização.
-Taxa de Recursos ao STJD - a ser pago na entrega do recurso junto a
CBHP, de decisões do TJD REGIONAIS

R$ 1.500,00
R$ 10.000,00

R$ 1.000,00

* A inscrição em competições com o respectivo pagamento, deverá ser realizada com antecedência de 45 dias
da data de início do evento. A critério da CBHP, poderão ser aceitas inscrições fora do prazo, devidamente
justificadas por motivo de força maior, e implicando em multa de 50% . A anuidade do clube poderá ser divida
em 4 parcelas trimestrais de R$ 375,00, com vencimentos nos dias 10 de Fevereiro, Maio, Agosto e Novembro.

