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Guia para CLUBES GAÚCHOS de filiação e confederação 2019:
*Sempre pelo email fgp@fgp.org.br
1- O clube novo deverá encaminhar TODA a documentação necessária, a ficha cadastral e solicitar
para a secretaria o drive exclusivo do clube para a FGP.
2- Será encaminhada o boleto bancário, conforme previa solicitação do clube, se o pagamento será a
vista, ou, a prazo. (vide Regimento de taxas).
3- Passar o link do drive do clube para seus técnicos e atletas, ou, responsáveis no caso de menor de
idade, para preenchimento do cadastro FGP e para os atletas menores de idade, os responsáveis
deverão imprimir, preencher, assinar e mandar para o clube, juntamente com os demais documentos
(todos em JPG, ou PDF. Não pode ser ZIPADO), para serem inseridos no drive, que é compartilhado
com a FGP.
Lista dos documentos de atletas:
3-1: Foto de rosto (tipo 3x4) dos técnicos/atletas novos, ou com transferência de clube;
3-2: RGs (frente e verso) do técnico/atleta e responsável, quando menor de idade, para atletas novos,
ou com transferência de clube;
3-3: Atestado médico com autorização para o atleta para prática esportiva atualizado (todo ano);
3-4: Autorização para o menos de idade, ATUALIZADA e assinada pelo responsável (mesmo do
RG).
4- Confirmar via e-mail, o interesse em se confederar na CBHP e a forma de pagamento a ser
adotada, se parcelado, ou, á vista.
5- Solicitar o link FGP e CBHP, usuário e senha (exclusivo de cada clube), para filiação e inscrição
dos técnicos e atletas.
6- Preencher todas as solicitações nos links FGP e CBHP, com os técnicos e os atletas que irão
competir nos eventos: Classe Internacional, Show Internacional, Torneio Nacional, Especiais,
Torneio Nacional de Shows e Torneios Aspirantes N1 e N2.
7- Os atletas que participarão em eventos mais tarde, como os Aspirantes N1 e N2, TN Grupos de
Show, Novatos e Iniciantes N1 e N2, poderão fazer as filiações e inscrições, sempre dentro do prazo
conforme Regimento de Taxas 2019.
8- Os atletas que forem participar do Sulamericano em Abril, deverão se federar, confederar e pagar
a inscrição do Torneio Estadual Aspirantes N1 e N2 e de Shows (de agosto em Lajeado) dentro do
mesmo prazo do CB e TN e conforme solicitação da CBHP, se comprometerem em participar do
Torneio Nacional Unificado (de setembro em Brasília).
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