
        

                                                                                                             
 

E-mail:  cbhpinlinehockey@hotmail.com - Tel./Fax: 11 94770-5818 

 

São Paulo  08 de abril de 2015. 
Circular 006 / 1º.sem 

 
 

 Ref.:    TABELA E REGULAMENTO ESPECÍFICO – CAMPEONATO  NACIONAL  DE     
            HÓQUEI EM LINHA  2015  - CATEGORIA  ADULTO  MASCULINO 
 
 
Prezados Representantes e Responsáveis,     
 
O Campeonato Nacional de Hóquei em Linha 2015 – Categoria Adulto Masculino, será 
realizado  entre  os  dias  18  e  21  de  abril,  em  Contagem,  Minas  Gerais.   
Endereço:  Av.  Francisco Firmo de Mattos, 1333 – Jardim Califórnia – Contagem – Minas 
Gerais - CEP: 32265-470 
      
EQUIPES  INSCRITAS 
 AABB (SP), América Mineiro (MG), América B (MG), Amparo NL (SP), AEV (MG), 
Contagem Flames (MG), Eagles (MG), Eldorado Vipers (MG), Eldorado Vipers B (MG), 
Hípica de Campinas (SP), Lokomotiv (RJ) e São Bernardo H. C. (SP).  
 
 
INVESTIMENTO 
Para participar do Campeonato Nacional de Hóquei  em Linha 2015, todos os atletas 
deverão obrigatoriamente estar renovados na Confederação Brasileira.                            
Investimento:                                                                                                                               
- A Taxa Anual de Renovação e Registro de  Atleta - categoria adulto masculino, para o 
atleta que:                                                                                                                                      
-  participa da Etapa I :  R$ 200,00 (duzentos) reais.                                                                  
-  participa da Etapa II:  R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais.                                                   
-  participa do Nacional e/ou Copa do Brasil - Torneios Abertos: R$ 75,00 (setenta e  
    cinco) reais.    

Técnico:    R$ 100,00 (cem) reais para registro ou Renovação. Caso o técnico já seja atleta 
renovado, estará isento desta taxa.                                                                                  
Representante da Equipe:  R$ 100,00 (cem) reais para registro ou renovação. Será único e 
obrigatório. Caso o representante já seja atleta renovado, estará isento desta taxa. Ele 
representará a equipe no Congresso Técnico Anual da Confederação ou entidade 
responsável, no Congresso Técnico das competições e durante a realização das partidas de 
sua equipe. 

Investimento na competição:                                                                                                     
- Inscrição da equipe na competição:  R$ 150,00  reais.                                                             
- Inscrição individual de atleta por campeonato (mínimo 10 atletas): R$ 70,00 reais.         

O pagamento deverá ser efetuado em um único depósito bancário:                        
Banco  Bradesco – Agência: 301-8 – Conta Corrente: 0122280-5, com transmissão do 
comprovante por  e-mail:  cbhpinlinehockey@hotmail.com  e  fphp@fphp.org.br.  

   - Todos os atletas deverão apresentar documento oficial (original ou cópia autenticada) com  
     foto e data de nascimento (RG, CNH, passaporte ou carteirinha da CBHG). 
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GRUPOS 
 

Grupo A Grupo B 

América Hípica 

Lokomotiv AABB 

SBHC Vipers 

AmparoNL Contagem 

Vipers B América B 

Universal AEV 

 
 
TABELA 
A tabela está sendo enviada anexa.  
 
 
CONGRESSO DA CONFEDERAÇÃO 
Será realizado no dia 20 de abril (segunda-feira), a partir das 15:00 hs. É obrigatório a 
presença de 1 representante de cada equipe (com poder de decisão). Pauta: 2º semestre de 
2015 e próximo ano (2016).  
 
 
REGULAMENTO  ESPECÍFICO 
   -    Regras Oficiais e Regulamento Geral de Competições. 
   -    Os jogos terão 2 (dois) períodos de 20 minutos cada (tempo corrido). Nos jogos das  
         quartas de finais (31, 32, 33 e 34), semi-finais (36 e 37) e finais (41 e 42), os 2 últimos     
         minutos do 2º período serão cronometrados. 
   -    O tempo de aquecimento das equipes para os jogos será definido de acordo com o      

   horário dos jogos. (caso ocorra algum atraso, o tempo de aquecimento será reduzido). 
   -    Na 1ª fase as equipes jogarão entre si dentro do seus grupos para a definição da      
          classificação de 1º a 6º . Após o término da 1ª fase ocorrerão os seguintes confrontos  
          nas quartas de finais: 

 2º  A    X    3º  B     -    2º  B    X    3º  A  
 1º  A    X    4º  B     -    1º  B    X    4º  A 
Obs.:  A ordem dos jogos acima serão definidos após a realização do jogo nº  30.  
Critério a ser utilizado:  As equipes terão no minimo 02:30 (duas horas e meia) de 
descanso. 
Os vencedores disputarão as semi-finais e os perdedores disputarão de 5º  a 8º. 
Para a disputa da 5ª colocação, será realizado um confronto entre a 5º  e  6º  equipe 
melhor colocada no ranking e para a disputa de 7ª colocação, as equipes colocadas 
entre 7º e 8º no ranking.  (definidas nos confrontos 31, 32, 33 e 34). 

         Pool B: Será realizado um jogo entre as equipes colocadas em 5º nos grupos A e B 
         (jg 38) . A equipe vencedora desta disputa será declarada campeã do Pool B.      
         Será realizado um jogo entre as equipes colocadas em 6º nos grupos A e B (jg 35). A      
         equipe vencedora desta disputa será declarada 3ª colocada do Pool B.      
     -   No Campeonato Nacional está liberada a transferência do atleta (ida e volta).  
 
  •     Pontuação: 
         - Vitória: 3 pontos  / Vitória nos pênaltis: 2 pontos / Derrota nos pênaltis: 1 ponto /      
           Derrota: 0 ponto  /  W.O.: -2 pontos. 
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           Em caso de empate na pontuação entre duas ou mais equipes, na fase   
           de classificação, recorrer-se-á aos seguintes critérios: 
 
                   1° -   Maior numero de pontos;  
                   2° -   Confronto direto;  
                   3° -   Menor quantidade de gols sofridos; 
                   4° -   Menor quantidade de gols sofridos em vitoria (jogos ganhos); 
                   5º -   Maior quantidade de gols marcados em derrota; 
                   6° -   Penalties.  
     •   Os atletas novos, que não possuem registro na Confederação / Federação    
          deverão preencher a ficha de atleta da entidade, trazer um Xerox do RG e 2 fotos  
          3 x 4 coloridas.                                          
          Obs: Todos os atletas deverão apresentar documento oficial (original ou cópia  
           autenticada) com foto e data de nascimento (RG, CNH, passaporte ou carteirinha da  
           CBHG). 
           - As equipes também deverão enviar a declaração de participação de menor em  

           campeonato, caso algum atleta seja menor de idade.  
      • Qualquer ato que vise criar tumulto ou que coloque em risco o bom andamento e     
           organização da competição, causados por atletas, técnicos, dirigentes, equipes,  
           ou por problemas ocasionados por torcedor ou torcida, e que sejam  
           devidamente relatados pelo representante oficial da Federação, dirigentes da  
           entidade,ou árbitros da partida, poderão ser aplicadas as seguintes  sanções:                                                          
           -   Advertência, multa, indenização, suspensão, interdição de praça desporto,  
               perda do mando do campo, perda dos pontos, desclassificação, desfiliação,  
               retirada e proibição permanente do causador(s) do local da competição. 
       • As entidades participantes serão responsáveis pela boa conservação dos locais  
          dos jogos, obrigando-se a acatar as ordens disciplinares dos mesmos e indenizar  
          a Comissão Organizadora pelos danos eventualmente verificados no material       
           colocado a disposição. 
       •  A Confederação / Federação Brasileira e a Comissão Organizadora do Campeonato  
           não se responsabilizam por acidentes sofridos ou causados pelos participantes do  
           evento durante todo o  período de sua realização. 
        •  O Presente regulamento não pode ser alterado, a não ser a critério do Departamento     
           Técnico da Confederação / Federação, ou com consentimento da totalidad das  
           equipes participantes. 
        •  Para efeito de informação, apenas serão válidos os boletins expedidos pelo  
           Departamento Técnico da  Comissão Organizadora ou pela empresa que for  indicada  
           pela Confederação / Federação Brasileira. 
         •  Os casos omissos do presente regulamento deverão ser resolvidos pela Comissão 
            Organizadora, ad referendum do Presidente da Federação e /ou Vice Presidente 
            de Hóquei em Linha da Confederação. O Vice Presidente de Hóquei em Linha da 
            Confederação  e /ou o Presidente da Federação no  uso  de suas atribuições  
            estatutárias poderá alterar este regulamento  regulamento a qualquer momento.  
            Revogam-se todas as disposições em contrário. 
   
REGISTROS  E  ATLETAS NOVOS 
Os atletas  que não possuem registro na Confederação / Federação Brasileira, deverão    
 preencher a ficha de atleta (anexo), trazer uma cópia do RG e 2 fotos 3 x 4 coloridas. Para as 
equipes que enviaram as fichas e as fotos a Confederação, os atletas já estão registrados. 
Todos os atletas deverão apresentar documentação original antes da 1ª partida.   
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ATLETAS MENORES 
Na categoria Adulto Masculino, poderão atuar até 2 (dois) atletas menores por jogo, em 
cada competição e / ou divisão, desde que tenham 15 (quinze) anos completados até o 
início da sua primeira participação na competição e autorização (anexa) assinada pelos pais, 
tutores, ou responsáveis. 
O responsável pelo atleta menor deverá estar ciente dos perigos e riscos próprios da 
modalidade esportiva hóquei em linha, e livremente assumir todos os perigos e riscos 
inerentes dessa prática esportiva. O responsável do atleta estará isentando a Federação e a 
Confederação Brasileira de Hóquei de quaisquer responsabilidades, inclusive com acidentes 
de quaisquer natureza por ocasião dos procedimentos e da participação do mesmo no  
evento promovido pela referidas entidades. 
 
SKILLS  COMPETITION 
Estaremos realizando no Campeonato Nacional 2015 um ‘Skills Competition’, com a 
realização das  seguintes competições:  ‘Breakaway’ e Velocidade (no dia 19 de abril – 
domingo, a partir das 18:00 hs e no dia 20 – segunda-feira, a partir das 16:00 hs). Todas as 
equipes deverão enviar no máximo 1 (um) atleta por competição. O nome do atleta deverá ser 
enviado antecipadamente por e-mail. O atleta participante deverá estar devidamente 
equipado e uniformizado. Os vencedores das competições estarão recebendo um brinde da 
Confederação. 
 
 LISTA  OFICIAL  DA  EQUIPE                                                                                                           
  Todos  as equipes participantes devem preencher a Lista Oficial da Equipe e enviar até o dia 
  15 de abril (quarta-feira) para o e-mail: cbhpinlinehockey@hotmail.com.   
 
     
 Atenciosamente, 
  
                                       
                           Departamento Técnico -  Confederação / Federação Brasileira  
 


