TERMO DE COMPROMISSO DO ATLETA
Eu, ________________________________________________, brasileiro, RG nº _________________________, inscrito
no CPF nº ______.______.______-____, Atleta filiado à Confederação brasileira de Futevôlei – CBFv, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 02.879.287/0001-05, me comprometo a cumprir com as regras oficias do
futevôlei, normas e regulamentos gerais da CBFv, dos quais tenho o pleno e prévio conhecimento, bem como me
comprometo a cumprir integralmente todas as disposições deste termo de compromisso, abaixo enumerados e outras
resoluções que a entidade emitir, enquanto eu fizer parte da mesma como atleta filiado. Declaro que:
1. A minha participação nas competições realizadas ou homologadas pela CBFv será de minha inteira
responsabilidade, entendendo que terei que jogar pela premiação prevista no regulamento geral da competição, que
será distribuída ao final do evento, a qual terei direito apenas à parte correspondente à minha colocação na
competição, quando a mesma for passível de premiação, e que não receberei por parte da Confederação, qualquer
beneficio e/ou pagamento financeiro, ou de qualquer espécie, pela minha participação nas competições;
2. Caso venha participar de eventos não homologados pela CBFv, entendo que poderei sofrer punições que esta
entidade possa conferir a mim, podendo ir de uma advertência até exclusão do quadro de atletas, conforme o caso.
Somente poderei participar de eventos que não são homologados pela CBFv com autorização oficial da mesma, e
sempre requerida por escrito por mim no prazo mínimo de 15 dias antes da competição a qual pretendo participar,
para que a solicitação possa ser analisada pela secretaria geral da CBFv;
3. Assumo o compromisso de cumprir os horários dos jogos das competições realizadas ou homologadas, bem como
das Cerimônias Protocolares dos mesmos, sendo de minha responsabilidade obter informações sobre o horário dos
mesmos, comparecendo com pelo menos 15 minutos de antecedência da hora designada para os jogos e Cerimônias,
sabendo que qualquer atraso implicará a imediata exclusão de minha equipe da competição;
4. Reconheço que será considerada infração desportiva o descumprimento de quaisquer das regras precedentes ou a
ocorrência de conduta inadequada que atente contra a disciplina e comprometa a ordem das competições e/ou que
venha a denegrir a imagem do Futevôlei, da CBFv e seus dirigentes, ainda que o fato não esteja previsto em lei
desportiva ou contrarie normas deste Termo ou do Regimento Interno da CBFv;
5. Estou ciente e concordo que, em caso de ocorrência de infração desportiva, sempre a critério da CBFv, as
penalidades poderão ser impostas no âmbito da competição, hipótese em que estarão limitadas à repreensão verbal,
advertência escrita ou desligamento da competição, ou poderá ser comunicado à direção da CBFv para as medidas
legais cabíveis;
6. No caso de fechamento de patrocínio individual ou equipe, com qualquer marca que concorra com os patrocínios
da CBFv e do evento, ficarei impedido de expor a marca e/ou logotipo do meu patrocinador, dentro das dependências
do evento, compreendido pelas áreas técnica, VIP, de jogo, de aquecimento, de lazer, de convidados ou qualquer
outra que faça parte do complexo físico montado para a competição;
7. Comprometo-me a respeitar e acatar as medidas disciplinares adotadas pela CBFv, ingressando com recurso
administrativo contra os atos desta natureza exclusivamente no âmbito do CBFv, declarando que reconheço a CBFV
como à autoridade legalmente constituída para julgá-lo, renunciando voluntariamente de fazer uso da Justiça
Desportiva e da justiça comum.
8. Responsabilizo-me por todos os prejuízos, indenizações, multas, condenações judiciais ou quaisquer outras
despesas e danos causados a mim, em decorrência da prática do Futevôlei, comprometo-me a não acionar
judicialmente a CBFV, isentando-a de qualquer responsabilidade em relação a quaisquer danos ocorridos em razão de
minha participação nas competições.
9. Entendo que este termo é individual e em hipótese alguma assinarei nenhum outro termo de compromisso de
nenhuma entidade ou organização não filiada a CBFv enquanto nela estiver filiado.
Li e entendi todos os termos citados neste documento e que sou legalmente capaz de aceitar e assumir todos os riscos
nele citados
__________________, ______ de _________ de 2017.
___________________________________________
Atleta

