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Hóquei sobre Pa�ns: Regimento de Taxas de 2021 

 
***a equipe organizadora estará isenta desta taxa. Caso haja 2 equipes organizadoras, cada uma estará isenta em 50% da taxa  

1
Taxa de Fi l iação de Nova Federação: por clube que a federação possua

como fi l iado
 R$                        1.000,00  R$                    1.500,00 --

2
Taxa anual de renovação de fi l iação e/ou nova fi l iação a ser paga

diretamente pelo Clube até o dia  10 de março de cada  ano.
 R$                        1.080,00  R$                       100,00 --

 R$                           150,00  R$                       180,00 -- 

Taxa anual de renovação de fi l iação e/ou nova fi l iação de atletas - por

atleta  -

 A ser paga  pelos  Clubes  até 20 de Abri l  de cada ano 

Até 13 anos  R$                             30,00  R$                         50,00 --

De 15  a  17 anos  R$                             60,00  R$                         80,00 --

acima de 18 anos  R$                           100,00  R$                       125,00 --

 R$                        2.000,00 -- 50%

Nacionais :  R$ 3.000,00

 Internaciona l  R$ 5.000 

Taxa de Recurso às Comissões Discipl inares – a ser pago na entrega do

recurso junto a  CBHP
 R$                        1.000,00 -- --

Taxa de Recurso ao STJD (a ser pago na entrega do recurso junto a CBHP),

de decisões  das  Comissões  Discipl inares
 R$                        2.000,00 -- --

 R$                        3.000,00 -- --

WS            R$ 140,00 -- --

CBHP        R$ 100,00 -- --

Diárias para Mesários em Campeonatos Nacionais – a serem pagas pela

CBHP diretamente ao mesário, por dia  de atuação)
 R$                             80,00 -- --

Taxa de inscrição em campeonatos organizados pela CBHP, por equipe, a

ser pago até 45 dias antes do dia do Congresso Técnico de Abertura dos

Campeonatos

Taça Rio - São Paulo -  Senior Masculino e Feminino  R$                           400,00 --

Categorias  Sub 13; Sub15;  R$                           400,00  R$                       500,00 

Categorias   Sub19 ; Sub21 e Feminino  R$                           500,00  R$                       600,00 

Categoria  Adulto  R$                           800,00  R$                       900,00 

Emissão de Carteira Nacional de regis tro de Atleta e Técnicos. Esta

carteira valerá por 2019 e 2020 e só perderá a val idade se o Atleta ou

Técnico se transferi r de Clube. 

A ser Paga até 30 de março do ano.   

9

Multa por par�cipação em quaisquer torneios nacionais ou

internaciona is , por clubes federados, sem prévia autorização da CBHP, a

ser pago pela  Federação responsável , independente de outras  sanções

10

Diárias  para  Árbitros  em Campeonatos  Nacionais  – a  serem pagas  pela  

CBHP diretamente ao árbitro, por dia  de atuação.

Taxa de des is tência de Torneios ou Campeonatos Nacionais ou

Internacionais aos que o Clube tenha confi rmado a par�cipação – a ser

pago pelo Clube punido até no máximo 15 (quinze) dias , após a

no�fi cação 

-- --

6
Taxa adminis tra�va para Transferência Internacional de atletas (paga

pelo Clube de des�no no exterior)
--

4

Renovação e/ou inscrição de regis tro de Técnicos, por temporada, a ser

paga até 20 de Abri l  de cada ano 

ITEM
Pagamentos após a 

data es�pulada
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 R$                             40,00  R$                         60,00 --

% Federação 

Estadual
VALOR

Ver 

Observação
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5
Taxa de Transferência Nacional de Atleta: pago pelo Clube fi l iado de

des�no di retamente à  CBHP.

12

50%U$ 3.000,00 por ano
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