
 

FEDERAÇÃO DE TRIATHLON DE SANTA CATARINA 

 

PROCEDIMENTOS PARA TRANSFERENCIA INTER ESTADUAL DE 

ATLETAS 

ATLETA DE OUTRO ESTADO PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA 

Passo à passo 

1-) O atleta deverá ler as Normas de Transferência Inter Estadual da FETRISC   
verificando se há algum impedimento e  aceitando as presentes Normas, 
 
2-)   encaminhar o Requerimento (  www.fetrisc.org.br/ transferência inter 
estadual  para a FETRISC; 
 
3-) Comunicar  o interesse em vir para Santa Catarina transferência inter 

estadual, diretamente para a CBTRI. 

4- ) Solicitar à sua Federação de Origem o envio para a FETRISC do Termo de 

Liberação; 

5- Encaminhar todos os documentos acima listados para 

secretaria@fetrisc.org.br; 

6-) Após o DEFERIMENTO  por parte da FETRISC e CBTRI, o atleta deverá 

providenciar, imediatamente, a filiação em Santa Catarina, se vinculando à 

alguma das associações filiadas na FETRISC; 

6-) Os contatos com as Associações filiadas estão em www.fetrisc.org.br/ 

associações.  

7-) A filiação é feita mediante o envio da ficha de filiação, conforme o “passo à 

passo”  www.fetrisc.org.br/ COMO FILIAR-SE. 

8-) O atleta poderá visualizar no site da Fetrisc, a comprovação de sua filiação: 

“Atletas Federados” e também a transferência “ Atletas Transferidos”. 
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ATLETA DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA OUTRO ESTADO 

 

Passo à passo 

1-) O atleta interessado em sair do Estado de Santa Catarina deverá ler as 

Normas de Transferência Inter Estadual da FETRISC e não havendo 

impedimento, aceitar  as presentes Normas e iniciar os procedimentos. 

2- ) Solicitar a liberação da sua Associação de Origem onde é vinculado, e o 

Termo de Liberação;   

3- Solicitar à Federação de Destino o Termo de Aceite de sua filiação ; 

3-) Depositar a Taxa de Saída, estipulada   em 50% do valor de anuidade de 

atleta filiado  na Fetrisc no ano em curso, na conta 351 606-7, Agencia 2638-7, 

Banco do Brasil. 

6-) Preencher a    a ficha de Transferencia Inter Estadual disponível no site 

www.fetrisc.org.br/ transferência inter estadual/ficha de transferência inter 

estadual; 

7- Encaminhar todos os documentos acima listados para 

secretaria@fetrisc.org.br 

8-) O atleta deverá visualizar no site da Fetrisc, a transferência ( Atletas 

Transferidos). 
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