
 

 

 

 
 

1. FILIAÇÃO DE ENTIDADE  

 

Poderá se filiar à Liga Sanda Brasil qualquer Associação, Federação, Academia, Escola, Clube, 

etc, que desenvolva trabalhos de Sanshou e/ou Sanda. 

 

 

1.1. BENEFÍCIOS DA FILIAÇÃO DE ENTIDADE 

 

 Receber Certificado de Filiação, assinado pelo presidente da Liga; 

 Participar de Eventos, Cursos e Competições Oficiais da Liga Sanda Brasil e entidades 

parceiras; 

 Utilizar logotipo da Liga em uniformes e materiais de divulgação; 

 Divulgação da entidade nas publicações oficiais da Liga Sanda e página na internet; 

 Condições especiais para aquisição de equipamentos e uniformes oficiais da Liga Sanda 

Brasil; 

 Consultoria técnica e organizacional para assuntos referentes à pratica, ao ensino e à 

realização de eventos relacionados ao Sanshou e ao Sanda.  

 

 

1.2. DOCUMENTAÇÃO PARA FILIAÇÃO DE ENTIDADE 

 

 Ficha de inscrição devidamente preenchida 

 Cópia do Estatuto da entidade, registrado em Cartório (se houver) 

 Comprovante do CNPJ da entidade (se houver) 

 Cópia de comprovante de capacitação do professor responsável (ex. Certificado de exame de 

faixa, cursos de especialização em técnicas de artes marciais, etc)    

 Uma foto de meio corpo do professor responsável pela entidade (digitalizada com boa resolução) 

  Cópia do comprovante do depósito da taxa de filiação 

 

 

 



 

 

 

 
 

1.3. TAXA DE FILIAÇÃO DE ENTIDADE 

 

Valor anual de filiação = MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE 

 

 

2. FILIAÇÃO DE ATLETA INDIVIDUAL 

 

Alunos, Instrutores e Professores de entidades filiadas à Liga Sanda Brasil poderão se filiar 

individualmente, recebendo os seguintes benefícios: 

 

 Carteirinha de filiado; 

 Valor diferenciado nas taxas de inscrição dos campeonatos e demais eventos organizados 

pela liga; 

 Ter a pontuação de suas lutas computada no ranking oficial da liga, podendo participar de 

desafios e disputas de cinturão; 

 Só poderão participar das disputas de títulos oficiais (ranqueados) dos campeonatos de nível 

nacional e internacional promovidos pela Liga, os atletas que estiverem com filiação em dia. 

 

 

2.1. DOCUMENTAÇÃO PARA FILIAÇÃO INDIVIDUAL 

 

 Ficha de inscrição devidamente preenchida.  

 Cópia do comprovante do depósito da taxa.   

 Uma foto 3x4 digitalizada.  

 

 

2.2. TAXA DE FILIAÇÃO DE ATLETA INDIVIDUAL 

 

Valor anual de filiação = R$ 50,00 (Cinquenta Reais) 

 

 



 

 

 

 
 

As taxas de filiação deverão ser depositadas na seguinte conta: 

 

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  

Agência: 0360 

Operação: 013 

Conta Poupança: 000123641 

Thiago William Barros 

 

As fichas e os comprovantes de depósitos deverão ser enviados para: 

ligasandabrasil@hotmail.com 

 

 

 

 

3. DELEGADOS REGIONAIS 

 

Os Delegados Regionais são responsáveis por representar os interesses da Liga, captar novos 

filiados e organizar eventos oficiais em seu estado/região.  

Sempre que um novo estado/região se filiar à Liga, seus representantes regionais serão nomeados 

para um período probatório de 12 meses, após o qual terá sua nomeação homologada, desde que 

tenha cumprido adequadamente com suas obrigações e responsabilidades.  

 

Após esse período probatório, o Delegado Regional é nomeado para um mandato de 24 meses.  

 

3.1. REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO DE DELEGADO REGIONAL 

 

3.1.1. Ser filiado à Liga Sanda Brasil e estar devidamente adimplente com as taxas de 

filiação; 

3.1.2. Passar por um período probatório de 12 (doze) meses, após o qual terá sua nomeação 

homologada, desde que tenha cumprido adequadamente com suas obrigações e 

responsabilidades.  
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3.2. DIREITOS DO DELEGADO REGIONAL (DURANTE O PERÍODO PROBATÓRIO DE 12 

MESES) 

 

3.2.1. Organizar delegação de sua região para participação dos campeonatos nacionais e 

internacionais, promovidos pela Liga.  

3.2.2. Organizar campeonatos, cursos e demais eventos oficiais da Liga Sanda Brasil em sua 

região. 

3.2.3. Promover exames de graduação oficiais de níveis 5 (monitor) e 6 (instrutor), desde que 

estejam devidamente capacitados como professores certificados pela Liga. 

 

 

3.3. RESPONSABILIDADES DO DELEGADO REGIONAL (DURANTE O PERÍODO 

PROBATÓRIO DE 12 MESES) 

 

3.3.1. Organizar, dentro do período probatório, um torneio seguindo os padrões e critérios 

estabelecidos pela Liga Sanda Brasil (conforme Item 5 deste documento), que serão 

avaliados por diretores credenciados pela Liga.  

3.3.2. Arcar com despesas de: passagem, hospedagem, alimentação e traslado para 02 

(dois) representantes oficiais da diretoria nacional da Liga Sanda Brasil, que serão 

responsáveis pela avaliação do evento acima citado.  

3.3.3. Repassar para a Liga Sanda Brasil, como forma de contribuição administrativa, 30% 

da arrecadação, deduzidas as despesas, de todos dos eventos oficiais organizados 

em sua região. 

3.3.4. Estar à disposição para esclarecimento de dúvidas e suporte a assuntos diversos 

referentes à Liga Sanda Brasil em sua região; 

3.3.5. Zelar pela manutenção do numero de filiados e captar novos filiados, visando 

fortalecer o nome da Liga Sanda Brasil em sua região. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

3.4. DIREITOS DO DELEGADO REGIONAL (APÓS O PERÍODO PROBATÓRIO DE 12 

MESES) 

 

3.4.1. Organizar delegação de sua região para participação dos campeonatos nacionais e 

internacionais, promovidos pela Liga. 

3.4.2. Organizar campeonatos, cursos e demais eventos oficiais da Liga Sanda Brasil em sua 

região. 

 

 

4. RESPONSABILIDADES DO DELEGADO REGIONAL (APÓS O PERÍODO PROBATÓRIO DE 

12 MESES) 

 

4.1. Estar à disposição para esclarecimento de dúvidas e suporte a assuntos diversos 

referentes à Liga Sanda Brasil em sua região; 

4.2. Zelar pela manutenção do numero de filiados e captar novos filiados, visando fortalecer o 

nome da Liga Sanda Brasil em sua região. 

 

 

5. NORMAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS OFICIAIS DA LIGA SANDA BRASIL 

 

5.1. Área de tatame ou tablado com tatames medindo 10mx10m ou ringue oficial, para 

competições de Sanda; 

5.2. Áreas para pesagem e premiação (com podium), devidamente indicadas e com decoração 

apropriada;  

5.3. Camisetas com identificação para membros da organização (staff) e árbitros. 

5.4. Árbitros oficialmente qualificados pela Liga Sanda Brasil. 

5.5. Mesa cerimonial para convidados especiais (chefes de delegação, autoridades, etc) 

5.6. Mesa e cadeiras para árbitros e competidores.  

5.7. Fornecimento de água e lanche/almoço para membros da organização (staff) e árbitros 

durante o evento; 

5.8. Certificados de participação para todos os atletas inscritos 



 

 

 

 
 

5.9. Medico e ambulância no local do evento 

5.10. Cartazes para divulgação do evento 

5.11. Sistema de som para anuncio das competições com pelo menos 2 microfones; 

5.12. Medalhas, troféus ou cinturões para premiação dos atletas; 

5.13. Lanchonete ou restaurante para alimentação dos atletas, acompanhantes e publico em 

geral do evento, em local de fácil acesso; 

5.14. Indicação de hotéis/alojamentos para as delegações de outras cidades que participarão do 

evento.  

5.15. Se possível, buscar parcerias com estabelecimentos da cidade para conseguir valores mais 

acessíveis aos participantes. 

 

Para auxiliar na viabilização do evento, recomenda-se buscar apoio junto à órgãos municipais e/ou 

estaduais (secretaria de esportes, cultura, bem-social, etc) e de patrocinadores privados, que 

poderão ter sua marca divulgada no evento. 

 

Atualização: Outubro de 2019 


