Filiação FPLA/CAPMMA

ATLETAS
1. O Atleta deverá ir ao seu médico de saúde e solicitar os seguintes exames:
1. Exame médico desportivo anual (com a indicação de APTO, para a
modalidade MMA. Ficha disponível para download em
http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/modelo_v0_9.pdf)
2. Em seguida terá de preencher a "Ficha de Inscrição individual" (em anexo). É
necessário uma foto tipo passe.
3. Fazer uma cópia do Documento de Identificação do Atleta (incluir Documento de
Identificação do encarregado de educação, para menores de idade).
4. Efectuar a transferência de 35€ (valor da filiação anual) para a seguinte conta
(colocar na transferência, a descrição: Taxas Filiacao / DA): PT 50 0007 0041
00013390004 09
5. Enviar os seguintes documentos para o email secretaria@fplutasamadoras.pt
(inscrição provisória):
1. Ficha de Inscrição, preenchida, e com foto tipo passe do Atleta
2. Cópia do Documento de Identificação do Atleta (incluir Documento de
Identificação do encarregado de educação, para menores de idade)
3. Cópia da Ficha de Medicina Desportiva do Atleta
4. Comprovativo de transferência do valor da filiação
6. Após resposta da Secretaria da FPLA, dando indicação de estar tudo correto, enviar
por correio (Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, Rua da Lapa, 14 - 2º,
1200-702 Lisboa, Portugal) os seguintes documentos:
1. Ficha de Inscrição, preenchida, e com foto do Atleta
2. Cópia do Documento de Identificação do Atleta (incluir Documento de
Identificação do encarregado de educação, para menores de idade)
3. Ficha de Medicina Desportiva do Atleta (primeira folha apenas, o original. A
cópia ficará sempre com o Atleta)
7. Increver-se na plataforma MyNextMatch:
1. O Atleta terá de se inscrever na plataforma www.mynextmatch.com
2. Em seguida o Atleta terá de pedir ao administrador do Clube para adicioná-lo
ao mesmo, na plataforma MyNextMatch, e tratar da filiação na organização
CAPMMA, dentro da plataforma. Caso não tenha Clube entre em contacto
com a CAPMMA (geral@capmma.org)
8. Caso o Atleta queira participar em competições o mesmo terá de efectuar as
seguintes análises clinicas:
1.

Análises clínicas para Hepatite B (Ag HBs e Ac HBc), Hepatite C (Ac VHC),
HIV 1 e 2, com Ag p24 (teste de 4ª geração).

De notar que o Atleta só se encontrará oficialmente filiado, e com o seguro
desportivo activo, quando a FPLA receber o acima descrito e confirmar o
mesmo por email.

Federação Portuguesa de Lutas Amadoras
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO/REVALIDAÇÃO DE PRATICANTE
(Preencher a computador, à máquina ou com letra de imprensa)
1ª Inscrição:
Transferência

Revalidação:

Licença Nº:

FOTO

Graduação
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª

9ª

/

CLUBE:

IDENTIFICAÇÃO
Nome

(Completo) :

D.de Nascimento:

Nacionalidade:

Est.Civil:

B. de Identidade:

Data:

Emissão:

Filiação:

RESIDÊNCIA
Morada:
Código Postal:

*

Tel:

AUTORIZAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
(Menores de 18 anos)
Eu, abaixo assinado(1) __________________________________________________________________________________________, residente em
____________________________________________________, portador do BI n.º ___________________, emitido em ___ / ___ / _____ pelo Arquivo
de Identificação de ____________________, venho na qualidade de Pai / Mãe / Tutor(2) do praticante desportivo menor de idade(3)
_____________________________________________________________________, declarar que autorizo que lhe sejam efetuados controlos de
dopagem em competição e fora de competição, nos termos do n.º 3 do Artigo 31.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, alterada pela Lei n.º 33/2014, de
16 de junho, e pela Lei n.º 93/2015, de 13 de agosto.
,

de

de
O Declarante

(1) Nome do Declarante (Pai/Mãe/Tutor)

(2) Riscar o que não interessa

(3) Nome do praticante desportivo menor de idade

A PREENCHER PELO PRATICANTE
Eu, abaixo assinado, representando o Clube mencionado acima neste impresso, declaro não me encontrar inscrito por outro clube, como
não amador ou profissional, nas modalidades em que estas categorias são consentidas, nem ter estado na época desportiva anterior.
,

de

de
Assinatura

A PREENCHER PELO CLUBE
Os Directores abaixo assinados, em representação do Clube mencionado acima neste impresso, declaram que o referido atleta, não
se encontra inscrito como não amador ou profissional, nas modalidades em que estas categorias são consentidas, nem ter estado na
época desportiva anterior.
,

de

de

Assinatura
Assinatura
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