
PROCEDIMENTOS  PARA  RENOVAÇÃO DE FILIAÇÃO DE ATLETA  

PASSO À PASSO – LER AS NORMAS ANTES DE FILIAR-SE 

1) Comunicar à sua Associação a sua renovação. Ver linck Associações no site da FETRISC. 

Ou filiar-se via Assessoria, que seja sócia da ATC- SC. 

2) Pagar para a FETRISC a taxa de R$250,00, ( duzentos e cinquanta   reais) em dinheiro, 

depósito em conta, ( com exceção de depósito em envelopes) ou transferência  bancária. 

Preferencialmente depósito identificado e enviar o comprovante para 

secretaria@fetrisc.org.br 

CNPJ da FETRISC se trasferência bancária: 00 799 147/0001-93. Conta FETRISC 351 606-7 

Agencia 2638-7/ Banco do Brasil. 

Atletas filiados pela ADTRISC – Associação Desportiva Triatlética de Santa Catarina, deverão, 

obrigatoriamente, pagar a anuidade  no valor de R$ 70,00 ( setenta reais) depositados na 

Conta 18944-3, Agencia 3078, Caixa Economica Federal e enviar por e-mail para 

adtrisc@gmail.com com cópia  para secretaria@fetrisc.org.br juntamente com  a taxa de 

filiação; 

3) Para a renovação não há necessidade de encaminhar nova  ficha de filiação com 

acompanhamento de foto, xerox de identidade, pois a mesma já se encontra arquivada na 

FETRISC. 

5) Encaminhar a ficha de filiação, somente se  houver mudanças de dados do atleta, como 

novo endereço,  telefones ou outros. 

6) Proceder como ATLETA NOVO, se afastado por mais de um ano. 

6) Ter conhecimento que  a filiação tem validade até o final do ano da filiação. 

7) Conferir no site da FETRISC a renovação do atleta em sua associação, com o respectivo 

número de registro.  

8) Conferir no site da CBTRI, seu número de registro confederativo. O número de registro é 

necessário, juntamente com a filiação renovada, para inscrições de Campeonatos Brasileiros e 

Internacionais. É encaminhado pela FETRISC  à CBTri através do envio de cadastro e 

pagamento de do registro. A taxa do registro já está inclusa na taxa de filiação. 

9) Atletas que mudarem de associação deverão realizar a Transferencia Interna antes do 

processo de filiação; 
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PROCEDIMENTOS  PARA FILIAÇÃO DE  NOVOS ATLETAS  

PASSO À PASSO 

1) Escolher uma Associação a qual deseja se vincular e confirmar sua aceitação junto ao 

presidente da associação. Ver linck Associações no site da FETRISC. Ou filiar-se via 

Assessoria, desde que esta seja sócia da ATC-SC. 

2) Pagar para a FETRISC a taxa de R$ 300,00, ( trezentos  reais) em dinheiro, depósito em 

conta ou transferência  bancária, ( exceção de depósito em envelopes). Preferencialmente 

depósito identificado. 

CNPJ da FETRISC se transferência bancária: 00 799 147/0001-93. Conta FETRISC 351 606-7 

Agencia 2638-7/ Banco do Brasil. 

Atletas filiados pela ADTRISC – Associação Desportiva Triatlética de Santa Catarina, deverão, 

obrigatoriamente, pagar a anuidade  no valor de R$ 70,00 ( setenta reais) depositados na 

Conta 18 944-3, Agencia 3078, Caixa Econômica Federal e enviar por e-mail para 

adtrisc@gmail.com com cópia  para secretaria@fetrisc.org.br juntamente com a Ficha de 

Filiação; 

4)  Enviar a ficha original, preenchida e assinada (site) no formato word ou pdf  pelo e-mail 

secretaria@fetrisc.org.br  já com a fotinho inserida com os anexos a seguir descriminados. 

 

5 ) Enviar a fotinho em separado, (jpg) se a  ficha  for enviada no formato pdf. 

 

5) Anexar : 

a) uma fotinho 3x4 no formato de imagem (JPG), para ser inserida no cadastro do site.  

b) cópia de documento  de identidade, 

c) comprovante bancário da taxa de filiação. 

 

 A filiação só será efetivada pela FETRISC, se cumpridos todos os requisitos. 

6) Conferir no site da FETRISC  a renovação do atleta em sua associação,com o respectivo 

número de registro.  

7) Conferir no site da CBTRI, seu número de registro confederativo. O número de registro é 

necessário, juntamente com a filiação renovada, para inscrições de Campeonatos Brasileiros e 

Internacionais. É encaminhado pela FETRISC  à CBTri através do envio de cadastro e 

pagamento de do registro. A taxa do registro já está inclusa na taxa de filiação. 

Entre a data de filiação e o registro confederativo há um prazo de alguns dias úteis até o 

processo ser completado. 
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