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REGULAMENTO ATLETA EQUIPE CTCPV 2019 

 

1- Será denominado ATLETA EQUIPE CTCPV 2019, o atleta que estiver defendendo o clube em 
campeonatos externos nas entidades as quais o CTCPV é regularmente filiado: FTERJ, CBTE, 
LNTP, FTPRJ e CBTP. 
 

2- O presente REGULAMENTO tem como finalidade o reconhecimento do empenho de atletas ao 
defender as cores do Clube, através da bonificação e desoneração dos mesmos, de acordo com os 
critérios abaixo detalhados. 
 

3- Constitui requisito básico para ter direito aos benefícios estar disputando EM CONDIÇÕES DE 
CONCLUSÃO PLENA ao menos dois campeonatos oficiais das entidades acima elencadas, em 
âmbito estadual ou nacional, dentro do exercício 2019. 
 

4- Os descontos se darão nas inscrições das provas realizadas exclusivamente no CTCPV e sobre os 
valores os quais o CTCPV tem gerência. 
 

5- Os descontos ocorrerão dentro do seguinte formato: 
 

a. Atleta que disputar 01 campeonato ................................. 0% 
b. Atleta que disputar 02 campeonatos ............................... 10% (★) 
c. Atleta que disputar 03 campeonatos ............................... 20% (★★) 
d. Atleta que disputar 04 campeonatos ............................... 30% (★★★) 
e. Atleta que disputar 05 campeonatos ............................... 40% (★★★★) 
f. Atleta que disputar 06 campeonatos ............................... 50% (★★★★★) 

 
6- O atleta será qualificado internamente como detentor de tantas estrelas, conforme tabela acima, de 

acordo com o número de campeonatos os quais for se engajando, ou seja, o número de estrelas 
seguirá sempre uma proporção com o número de campeonatos externos em disputa ativa, até o 
limite de 5 (cinco estrelas). 
 

7- A “patente” em estrelas, conferirá ao ATLETA EQUIPE o direito em descontos, na mesma 
proporção, nas provas internas do Clube. 
 

8- A colocação e/ou premiação do atleta não influem na proporção do desconto. 
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9- Com o objetivo de conquistar o Troféu Osvaldo Jambeiro, prêmio máximo do Campeonato 
Estadual Interclubes promovido pela FTERJ, o CTCPV, através do presente programa fornecerá a 
todos os atletas que participarem da Final do Campeonato Estadual FTERJ 2019, a se realizar no 
CMTE, o transporte (saindo da sede do clube), lanche e uniforme (camisa). 
 

10-  A adesão ao programa Atleta Equipe CTCPV 2019 é facultativa. Aos que optarem em não aderir ao 
programa, as inscrições nas respectivas disciplinas será pelo valor normal já divulgado 
anteriormente. 
 

11-  A adesão do atleta ao programa importará na assinatura de Termo de Compromisso na secretaria 
do clube, onde o mesmo declarará integral conhecimento dos requisitos e condições para a fruição 
dos descontos. 
 

12-  O atleta que no decorrer do ano for beneficiado com os descontos, mas que por qualquer motivo 
não consiga completar as etapas mínimas obrigatórias do respectivo campeonato, deverá ressarcir o 
clube de acordo com o seu nível, conforme tabela abaixo:  
 

a. Atleta ★		...........................	R$ 100,00 
b. Atleta ★★	..........................	R$ 125,00 
c. Atleta ★★★	........................	R$ 150,00 
d. Atleta ★★★★	......................	R$ 175,00 
e. Atleta ★★★★★	....................	R$ 200,00 

 
13-  O ressarcimento previsto no item anterior se dará mediante a emissão de um boleto bancário com 

data de vencimento para o dia 30/11/2019. 
  

14-  O não pagamento do ressarcimento previsto no item 12 implicará em situação de inadimplência do 
associado, obstando a emissão das declarações e limitando os direitos do mesmo previstos no 
estatuto; 
 

15-  Os atletas serão qualificados pela secretaria do clube, mediante a apresentação e análise dos 
respectivos currículos esportivos de 2019 ou certificados de participações em provas. 
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16- Os benefícios concedidos no ano de 2018 não são válidos para o ano vigente. 

 

Valença, 22 de janeiro de 2019. 

 

 

Vitor Stivanin Leite 

Presidente 

 


