
ORIENTAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIA DE FEDERAÇÃO 

Para solicitar a transferência de Federação, o atleta deverá seguir os passos abaixo: 

1. Preencher e assinar o documento de Transferência (Página 2 deste documento);

2. Enviar o documento preenchido e assinado para a sua Federação de Origem e

efetuar a solicitação de transferência*;

3. Após aceita e assinada pelo presidente da Federação de Origem, o atleta deverá

encaminhar via e-mail o documento para: hudson@cbc.esp.br, com cópia para:

cbc@cbc.esp.br

4. O prazo de transferência é de 10 dias úteis a partir do recebimento do e-mail com o

documento preenchido e assinado corretamente.

5. De acordo com o Regulamento CBC – Organização Geral do Esporte, artigo

1.1.020:

 “O período de transferência de um Estado para outro está limitado em: 

1ª Janela: - 01 Janeiro à 01 março 

2ª Janela – 01 Junho à 10 de Junho 

Não serão aceitas transferências fora desse período. 

*O atleta deverá estar ciente do Regulamento CBC – Organização Geral do Esporte,
especialmente no que diz respeito as transferências de Federação. 

IMPORTANTE: 

1. De acordo com o Regulamento CBC – artigo 1.1.008, “Os corredores que
permanecerem o período de dois anos civis sem vínculo (sem atualizar seu cadastro
seja como avulso, ou por outra equipe/clube) em qualquer uma das Federações
Estaduais, ao final deste período terão o direito de se inscrever em qualquer Estado,
sem necessidade de recolhimento da taxa de transferência, nem de apresentação de
documento de transferência. É necessário fazer a solicitação diretamente à
Confederação.”

No caso acima, o atleta deverá solicitar a transferência diretamente para a CBC, via email, 
informando o ano de seu último vínculo. 

Maiores informações: cbc@cbc.esp.br 

Departamento Técnico 
Confederação Brasileira de Ciclismo 



PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA 

NOME COMPLETO 

Nº LICENÇA 

DISCIPLINA 

DATA DE 
NASCIMENTO ___________/__________________/________________. 

Declaro serem verdadeiras as informações acima, por mim prestadas, sob pena da lei, e solicito minha 

transferência para a Federação ___________________________________________________ para me inscrever 

pela associação/ clube ________________________________________________________________________.  

PRESIDENTE DO CLUBE CEDENTE ASSINATURA DO ATLETA 

ASSINATURA E CARIMBO (Em caso de menor, assinatura do responsável) 

DECLARAÇÃO DA FEDERAÇÃO DE ORIGEM 

Declaro para os devidos fins, que as informações acima contidas são procedentes, e que o referido atleta 
encontra-se livre de quaisquer pendências e penalidades, tendo recolhido em favor de nossa Federação, a Taxa 
correspondente a sua transferência. 

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DE ORIGEM 

ASSINATURA E CARIMBO 

Local e Data:  ________________________________________________________________________________. 
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