CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASKETBALL
REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE ATLETA
PLAYER TRANSFER FORM

Nome do jogador
Clube anterior

Reg. CBB (number of record CBB)

(Players Name)

(Previous Team)

Cidade - UF

(Previous City)

Clube para o qual se transfere

Cidade - UF

(City)

Período da transferência

Agente

(Agent)

Data de nasc.

(Birthdate)

Federação (Previous Country-Federation)

Federação

(Federation)

N° Licença FIBA

(FIBA licence Number)

(Period of transfer)
Filiação

Naturalidade

(Filiation)

Estado Civil

(Marital status)

Endereço

(Address)

Data do último jogo oficial que participou

R.G. nº(ID Number)

Passaporte nº

Cidade - UF

(Date of last official game played) Local

(place of birth)

(Passaport)

(City)

validade

CEP

Expiration date

(Zip code)

(place)

Declaro que concordo e aceito as condições vigentes de controle de doping, e
firmo compromisso reconhecendo, nos termos.do R.I.T.A , o Superior Tribunal de Justiça
Desportiva do Basquetbol como,Orgão Arbitral ou, conforme a competência
relativa a materia, como Órgão Judicante

Está indiciado perante Órgão de Justiça Desportiva ou
cumprindo pena aplicada? (Se afirmativo, informar até quando)
(is indicted by the Board of Sports Justice or serving any sports sentences?
If yes, what period of time?)

I declare that I agree and accept the current doping control conditions, and I sign a
commitment recognizing, under the terms of the R.I.T.A, the Superior Court of Sports
Justice of Basketball as the Arbitration Body or, depending on the jurisdiction relating
to matter, as a Judicial Body.
Autorização da Federação de destino
(Federation's authorization)

Autorização dos pais ou responsável legal
(Anexar cópia da Identidade)
(

Autorização da Clube de origem
(Club authorization)

) PAI (Father)

(

) RESPONSÁVEL LEGAL (Legal Parent)

_______________________________________________________________________________________
Assinatura do Responsável (Parent/Guardian Signature)

Local e Data (Place and Date)
_______________________________________________________________________________________
Assinatura do Jogador (Player's Signature)
OBSERVAÇÕES: (Observations)
1) A autorização dos pais ou responsável é obrigatória para jogador menor de 18 anos, devendo-se juntar (Parent or guardian authorization if under 18)
cópia da Identidade do autorizante.
2) Este requerimento só é válido se for integralmente preenchido, sem rasuras ou emendas, acompanhado
da respectiva taxa e de 2 (duas) fotos 3x4.
(This request is only valid if filled out completely without any typing errors and followed by 2 photos.)

