Para esclarecimento das dúvidas de muitos de vocês, a anuidade (ser atleta filiado)
como vocês sabem funciona de 02 de janeiro até 31 de dezembro de cada ano, quando encerra
o ano, encerra a anuidade, assim todo ano o atleta que deseja competir tem que pagar a
anuidade para participar dos campeonatos, ter todas as informações e suporte pela IFBB.
A anuidade não isenta o atleta de pagar as taxas de inscrição de cada Campeonato.
Na primeira competição em que você irá participar deve levar o passaporte para
carimbo, e quem não pegou o passaporte até hoje, retirar na pesagem do campeonato que for
competir.
Lembrando que a única forma e meio de comunicação entre vocês atletas e a IFBB, é
através do e-mail: ifbbminasoficial@gmail.com (atletas filiados). A partir do momento que vocês
forem efetuando o pagamento da anuidade, automaticamente você entra no nosso banco de
dados e passa a receber as informações da IFBB normalmente.
Você deve preencher todas as informações solicitadas na Solicitação de Filiação de Atleta que
está disponível para Download aqui neste LINK:
CLIQUE AQUI PARA FAZER O DOWNLOAD
• PRINCIPALMENTE CPF CORRETO,
• E-MAIL CORRETO,
• TELEFONE CORRETO,
• CELULAR CORRETO,
• ENDEREÇO CORRETO,
CONFIRA SE ESTÁ PREENCHENDO CORRETAMENTE. Enviar essa Ficha toda preenchida para o email:
filiacaoifbbminas@gmail.com
Você deve aguardar o boleto que você receberá no seu e-mail, remetente do e-mail é o
site ASAAS no mínimo 3 dias úteis (não trabalhamos sábado, domingo e feriado).
Pagamentos Anuidade + taxa do boleto - R$207,00
Anuidade equivale a 02/01 a 31/12, sendo renovada (e paga) a cada ano, caso tenha
intenção de competir. Além da anuidade, o atleta deve pagar a inscrição de cada campeonato
que for participar à parte, esses pagamentos são realizados no dia da pesagem, junto com a
inscrição oficial, antes deve fazer no site a Pré-Inscrição do campeonato que for competir.
Obrigatório a pré-inscrição.
*Atletas filiados não precisam realizar o passo a passo da filiação aqui no site, a anuidade é feita
automaticamente.
Gentileza verificarem a caixa de spam e lixeira, pois o remetente do e-mail é o ASAAS.
Vocês devem efetuar o pagamento desse boleto, independente do vencimento, ele não
possuirá juros. Podem pagar o boleto normalmente.
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