REGULAMENTO DE VALORES PARA O ANO DE 2014
1. ANUIDADES DE CLUBES – Aos Clubes e Ligas filiados, o valor da anuidade
Federativa para o exercício de 2015 será de R$300,00 (trezentos reais), a ser pago
no prazo das inscrições da Taça São Paulo, estipulado em regulamento do evento.
2. ANUIDADES DE ATLETAS – estipulado o valor de R$70,00 (setenta reais), a ser
pago em parcela única, na data do pagamento da inscrição do atleta, no primeiro
evento oficial ou homologado pela FPBOL, independente do mês no qual venha
a participar da competição.
3. ISENÇÃO – serão isentos de pagamento de anuidades, todo atleta filiado a Clube ou
Liga regularmente filiados à FPBOL, que tenham idade inferior a 18 anos no dia 1°
de janeiro de 2015.
4. ANUIDADE CONFEDERATIVA – para que o atleta seja considerado adimplente
junto à FPBOL, deverá estar em dia com a anuidade confederativa, cujo valor para
2015 é de R$50,00 (cincoenta reais), valor aprovado em AGE realizada aos 21 de
novembro de 2014.
5. VALORES DE TRANSFERÊNCIAS
5.1. A transferência de atletas paulistas de ou para outras Federações, observará
o rigor das determinações legais, em especial o previsto na Lei n° 9.615, de
24 de março de 1998, Regulamento Geral CBBOL (Normabol) e demais
legislações pertinentes, com isenção e valores, em respeito a liberdade de
filiação do atleta, não eximindo a Federação receptora ou a FPBOL de arcar
com eventuais valores cobrados a título de transferência pela Entidade de
Administração do Desporto (CBBOL).
5.2. Quaisquer transferências de atletas entre Federações, deverá observar
cumprimento de carências, no qual o atleta não poderá participar de campeonatos
oficiais da CBBOL, representando a FPBOL, caso tenha competido por outra
Federação, salvo no caso de mudança de domicílio comprovada.
5.3. Transferências definitivas entre Clubes e Ligas, deverão ser solicitadas à
FPBOL por meio de preenchimento de formulário próprio e mediante o pagamento
do valor de R$100,00(cem reais) pelo Clube receptor só serão efetivadas desde que
o atleta não tenha quaisquer pendências de ordem financeira, técnica ou disciplinar
junto ao seu Clube de origem.
5.4. Transferências entre Clubes ou Ligas, realizadas no período de 1° de janeiro a
31 de janeiro de 2015, estão isentas de pagamento do valor (item 5.3.).
5.5. No caso de transferência por empréstimo, deverá ser observado que tal
modalidade só será válida para o torneio em questão e na Categoria Feminino. Tal
transferência só será facultada para competições nacionais, internacionais e nos
campeonatos oficiais da FPBOL, desde que devidamente comprovada a
necessidade de falta de atletas suficientes para composição de duplas, tercetos ou
equipes. Não havendo procedência o pedido de empréstimo, será cobrado do Clube
receptor, o valor de R$60,00 (sessenta reais).
.
6. HOMOLOGAÇÃO DE TAÇAS – O Clube que pretender inserir no Calendário oficial
evento com homologação de resultados válidos para o Ranking Paulista, deverá
pagar o valor de R$1.000,00 (hum mil reais), por meio de depósito bancário, até 15
(quinze) dias após o término da competição.

7. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES E ANUIDADES – considerando determinações da
CBBOL quanto a responsabilidade exclusiva das Federações relativas as inscrições
e anuidades de seus filiados, todo atleta que pretender se inscrever em eventos
nacionais, deverá enviar por intermédio de seu CLUBE a inscrição para a FPBOL,
bem como o comprovante de depósito dos valores da inscrição, no prazo
determinado em regulamento próprio, sob pena de ter cancelada sua participação no
evento pela FPBOL.
8. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
8.1. O presente Regulamento de Valores, aprovado em AGE de 16 de dezembro
de 2014, fará parte integrante do Estatuto da FPBOL em vigor, até que venha
a sofrer qualquer alteração de valores praticados nos itens articulados.
8.2. No caso de inadimplemento de Clube, Liga ou atleta filiado, serão aplicadas
as devidas sanções previstas nos dispositivos legais pertinentes, bem como a
NORMABOL vigente.
São Paulo, 16 de dezembro de 2014.
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