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FEDERAÇÃO MINEIRA DE ARCO E FLECHA 
Belo Horizonte, 4 de Fevereiro de 2017. 

 
OFICIO 002/2017 

 
 
Prezados Arqueiros e Associações Filiadas, 

 
 

A Federação Mineira de Arco e Flecha está implementando uma série de 

procedimentos para a regularização de seus atletas e associações, visando aprimorar o 

atendimento e o desenvolvimento técnico do esporte em Minas Gerais. 

Através disso estamos estabelecendo algumas regras a serem vigoradas a partir 

deste ano. 

1- Todos os atletas devem pagar taxa de Filiação Anual a FMAF;  
2- Todas as Associações devem pagar taxa de Filiação Anual a FMAF; 

 

A partir disso a FMAF reconhece 3 tipos de afiliados: 

1- Mensalista da FMAF - Este atleta paga mensalmente a FMAF, até o dia 10 

(dez) de cada mês, um valor referente a: 

A) Uso do Diário e Ininterrupto do Campo, Filiação Anual a FMAF, Suporte do 

Treinador da FMAF, Carteirinha de Filiado e taxas de Participação em 

qualquer prova dos Campeonatos Mineiros; 

2- Atleta Filiado a Clube ou Associação e Mensalista – Este atleta paga 

mensalmente a FMAF, até o dia 10 (dez) de cada mês, e também é filiado a um 

clube ou associação filiada a FMAF; 

3- Atleta Filiado a Clube ou Associação – Este atleta tem como obrigação estar 

filiado ao clube ou associação e essa estar regularizada a FMAF. 
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Os atletas que se enquadram no 3º tipo de classificação acima podem utilizar o campo 

e estrutura da FMAF nos casos: 

1- Em Horários de Provas Válidas para campeonato Mineiro, em que estejam 

devidamente inscritos; 

2- Caso pague a Diária do Uso do Campo. 

*Vedado o acesso ao campo de Técnicos de Atletas Filiados que estão na modalidade 

acima descrita, salvo com autorização da Diretoria da FMAF. 

  

Taxas Valores 
Taxa de Filiação Anual Clube/ 

Associação ½ Salario Mínimo Valor Vigente 

Taxa de Filiação Anual Atleta R$100 
Taxa de Provas R$100 
Plano Mensal R$ 200 / mês 

Plano de Provas R$100 Filiação + R$100 por Prova 
Diária do Uso do Campo R$40,00 
Taxa de Transferência ½ Salario Mínimo Valor Vigente 

Alunos Iniciantes Matrícula/ Filiação R$50,00 
Seletivas R$90,00 (Exceto Mensalistas) 

 

OBSERVAÇÕES: 

* A FMAF reitera que os atletas que já pagaram a Mensalidade de Janeiro, já estão 

com a taxa de Filiação Quitada e se desejarem trocar de plano, clube ou associação, 

podem fazê-lo até o dia 08/02/2017 sem a necessidade de pagamento de 

transferência. Após essa data os atletas deverão escolher se serão somente filiados a 

FMAF, ou filiados a FMAF e a alguma Associação; 

* Os Atletas Filiados que competirão as provas da FMAF e CBTARCO, deverão estar 

filiados a CBTARCO e pagar a taxa anual de R$80,00 até o dia 12 de fevereiro; 

* Atletas que desejem se desligar da FMAF deverão fazê-lo por meio de formulário, e 

entregá-los a diretoria, caso contrário continuarão em débito com a FMAF; 

* Atletas que ficarem mais de 2 meses afastados em débito, serão desfiliados e caso 

retornem terão de pagar novamente a taxa de filiação.   
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A FMAF reconhece a mudança de política dentro da sua gestão e aceitará a 

adequação dos uniformes para competição dos clubes em até seis meses. Após esse 

prazo os clubes deverão estar de acordo com as regras de uniformes regidas pelo 

Estatuto da FMAF; 

 

 
Jose Mauricio Xavier 

Presidente Federação Mineira de Arco e Flecha 


