ATA DO CONGRESSO ANUAL 2015 – HÓQUEI EM LINHA E NO GELO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO – CBHP
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS NO GELO - CBDG
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI - FBH
Local
Data
Horário

-

Rua Professor Francisco Morato, no. 629, cj. 94 - Butantã - São Paulo.
07 de Fevereiro de 2015.
14:00 horas.

No local, data e horário acima mencionados, foi realizado o Congresso Anual da Confederação
Brasileira de Hóquei e Patinação – CBHP – Modalidade Hóquei em Linha. Os trabalhos foram
abertos pela Vice presidente de Hóquei em Linha da CBHP, Sra. Paloma Sumie, e pelo Diretor
de Hóquei em Linha da CBHP e Presidente da Federação Brasileira de Hóquei, o Sr. Alexandre
Capelle, que dirigiram algumas palavras aos presentes, destacando a satisfação de recebê-los
para o congresso, e, passando imediatamente a “Ordem do Dia”, solicitou a todos que
assinassem a lista de presença, dando inicio aos trabalhos.
Lista de presentes do congresso:
Alexandre Kazuo (Representante da Federação Gaúcha), Decio Limeira Silva (Representante
da Portuguesa - SP), Elizabeth Nakagawa (Representante da A. A. Banco do Brasil – SP),
Fabio Oliveira (Representante do São Bernardo H. C.), Luis Roberto Custódio (Representante
da Hípica de Campinas – SP), Luiz Aparecido dos Santos (Representante do C. C. Bragança –
SP), Pedro Santos (Representante do Bauru T.C. – SP), Marcos Peloia (Representante do
Amparo NL – SP), Mirian Pontes (Representante da Portuguesa – SP), Rafael de Magalhâes
(Diritor de árbitros), Rafael Jommertz (Representante do Hold Yager (Curitiba), Sergio Graciano
(Representante da S. Esportiva Palmeiras) e Stefani Vital (Presidente Federação Mineira de
Hóquei). Ordem do Dia:

1- APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2014
2- REGULAMENTO GERAL DE COMPETIÇÕES 2015
2.1- No congresso foi aprovado a nova nomenclatura e classificação das categorias:
- Categoria Pré-Mirim: nascidos até o ano de 2007.
- Categoria Mirim:
nascidos nos anos de 2004, 2005 e 2006.
- Categoria Infantil:
nascidos nos anos de 2002 e 2003.
- Categoria Juvenil:
nascidos nos anos de 1999, 2000 e 2001
- Categoria JR:
nascidos nos anos de 1996, 1997 e 1998
- Categoria Feminino: atletas com 15 (quinze) anos completados até o início da sua
primeira participação na competição desta categoria e
autorização assinada pelos pais, tutores, ou responsáveis.
- Categoria Masculino: atletas com 18 (dezoito) anos completos. Nesta categoria
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 assinada pelos pais, tutores, ou
responsáveis.
Observações:
- Nas categorias Pré-Mirim, Mirim, Infantil e Juvenil, será permitido a participação de
goleiros e meninas com um ano a mais do determinados em suas respectivas
categorias.
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2.2 - Regulamentos para os Torneios e Campeonatos:
O Regulamento Específico de cada torneio ou campeonato será encaminhado
juntamente com a tabela do respectivo evento. Os procedimentos não abordados
no Regulamento Especifico seguirão as determinações gerais das competições.
2.3 – Campeonato Brasileiro Etapa I:
Para 2015, o Campeonato Brasileiro Etapa I será realizado em 2 etapas.
2.4 – Competições Abertas - Opens:
Estaremos oficializado as Competições abertas - Opens pelo Brasil, sendo que as
equipes ou entidades deverão enviar a solicitação de organização e sede por e-mail.
Não estaremos realizando a Divisão III em 2015, com adequação das Competições
Abertas, proporcionando a participação do maior numero de equipes a nível
nacional. Os organizadores das Competições Abertas – Opens serão responsáveis
por toda a infra-estrutura e organização do evento a qual se responsabilizarem e
deverão ao final da competição enviar um relatório geral da competição, incluindo
resultado final, destaques, súmulas, fichas de cadastros de novos atletas e fotos.
As equipes campeãs dos Opens oficializados pela confederação terão o direito de
acesso ao Campeonato Brasileiro Etapa II. Os atletas destas equipes deverão
renovar a taxa de registro individual anual do atleta.
2.5 – Participação de Atletas estrangeiros nas competições:
No Campeonato Brasileiro de Clubes - Etapas I e II, no Campeonato Nacional e na
Copa do Brasil, será permitida a participação ilimitada de atletas estrangeiros,
devidamente renovados e oficialmente vinculados a uma equipe.
2.6 - Condutas de Atletas, técnicos, dirigentes e torcida:
Serão seguidas as normativas do Regulamento Geral de competições e do Tribunal
de Justiça Desportiva.
2.7 - Carteirinha oficial de identificação do Atleta:
Estamos no aguardo do envio das informações solicitadas por diversas vezes as
equipes em 2014, para podermos iniciar o precesso de confecção.
3- REGIMENTO DE TAXAS
As taxas de registro anual e renovações de atleta foram mantidas. Com intenção de
promover e fomentar a modalidade nas categorias de base e feminina, foram
aplicados os seguintes beneficios para este ano de 2015:
A categoria Pré-Mirim será isenta de taxas de registro, da taxa de renovação de atleta
e de inscrições de campeonato. As categorias Mirim e Infantil serão isentas de taxa
de registro e de renovação anual de atleta. A categoria Juvenil mantem-se o valor de
R$ 50,00 reais. Para fomentar a categoria Feminina em 2015 haverá um desconto de
R$ 100,00 reais na taxa anual de renovação sendo aplicado o valor de R$ 50,00 reais.
4- APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO E DAS SEDES PARA 2015
Foi aberto aos representantes dos estados presentes (São Paulo, Minas Gerais,
Rio Grande do sul e Paraná) a indicação das sedes dos respectivos Campeonatos
Nacionais promovidos por esta confederação,conforme Calendário de Competições
2015. Foi unânime a indicação das quadras da Portuguesa, em São Paulo e de
Contagem, em Minas Gerais, para a realização dos eventos na categoria adulto
masculino.
Foi aprovado por todos os participantes do congresso o Calendário de Competições
para 2015, sendo indicada as sedes dos eventos. As entidades e/ou equipes deverão
enviar por e-mail um ofício confirmando a realização dos eventos.
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Obs.: Nos casos excepcionais, as sedes e datas dos eventos poderão sofrer
alterações.

5- SELEÇÃO BRASILEIRA E CAMPEONATO MUNDIAL 2015
Será redigido um regulamento para a delegação e para os atletas convocados
Inclusive quanto a participação nos treinamentos e campeonatos realizados no Brasil
e no Exterior (para os atletas que residem fora do país) e nos eventos destinados a
fomentação da modalidade. Para 2015 haverá uma reestruturação dos trabalhos junto
a seleção brasileira visando o inicio da renovação e desenvolvimento da modalidade.
O Campeonato Mundial FIRS 2015 de Hóquei em Linha será realizado em Rosário, na
Argentina, de 06 e 14 de junho - categorias Feminino Adulto e JR e de 14 a 22 de
junho - categoria Adulto Masculino. (data confirmada no início de fevereiro pela FIRS Confederação Internacional).

6- ASSUNTOS GERAIS E PALAVRA ABERTA AOS PRESENTES
Todos os participantes do congresso foram relembrados que suas equipes e
atletas deverão comunicar a Confederação e a Federação Brasileira de qualquer
participação nacional ou internacional em eventos que não sejam organizados pelas
nossas entidades estaduais e nacionais, seja o atleta individualmente ou em equipe.
Poderão ser aplicados aos atletas ou equipes as seguintes sanções: advertência,
multa, indenização, suspensão e/ou desfiliação definitiva. Foi oferecido um coffee
break aos participantes do congresso.
Foram discutidas várias formas de divulgação da modalidade e dos campeonatos.
Todos os dirigentes ficaram de enviar projetos e soluções práticas e viáveis para
implementação concreta para a temporada de 2015. A Vice-presidente destacou
a importância da comunicação dos dirigentes junto a suas equipes e seus atletas
com a divulgação das informações prestadas por esta entidade e esclarecimentos
dos acontecimentos repassados nas reuniões e nos congressos. Esta reestruturação
visa a melhoria e o desenvolvimento de nosso esporte, pois ”Muitos criticam mas
poucos fazem para o bem em comum”.
Foram discutidos a necessidade da divulgação e marketing dos eventos chegando-se a
conclusão que por não haver verba disponível para a contratação de mídia
profissional, cada representante se comprometeu em divulgar os eventos através de
mecanismos de fácil acesso, como facebook, sites, midias sociais e compartilhamento
das fotos e informações disponibilizadas por esta entidade.
Foi salientado no congresso que a verba da modalidade de hóquei em linha da
confederação vem dos campeonatos e consequentemente das equipes e que o
valor arrecadado não proporciona grandes investimentos, principalmente na parte de
mídia e divulgação.
O Departamento de Hóquei em Linha da Confederação e da Federação Brasileira
estão em parceria com quatro empresas, desenvolvendo projetos de incentivo e
captação de patrocinio para a modalidade. Estamos trabalhando para que até o final de
abril o novo site oficial da modalidade esteja acessível a toda a comunidade do hóquei.
CLÍNICA DE HÓQUEI E TREINAMENTO PARA ATLETAS / CURSO PARA
TREINADORES 2014 - Treinador: Jeff Prime – USA – Treinador da Seleção
Brasileira de Hóquei em Linha – Categoria Adulto Masculino, no Campeonato Mundial
da IIHF 2014 – Pardubice, República Tcheca
CONTEÚDO E PROGRAMAÇÃO DA CLÍNICA 2014
Strength & Conditioning - Goaltending - Offensive Drills - Defensive Drills - Team
Breakouts - Team For-check - Cycle - Special Teams - Stick-handling Drills - Passing
and Timing. Locais onde foram ministradas as Clínicas: Amparo NL (7 e 8 de maio),
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Hípica de Campinas (8, 15 e 22 de maio), CE Vila Guarani e Portuguesa de Desportos
(14 de maio).
CURSO PARA TREINADORES DE HÓQUEI 2014 – NÍVEL 1
Ministrado pelo treinador americano Jeff Prime, no dia 10 de maio, foi realizado no CE
Vila Guarani, o 1º curso de formação de técnicos de hóquei em Linha. Conteúdo: Papel
de um treinador - Plano de Prática / Temporada - Prática dos Fundamentos –
Posicionamento - Influência positiva - Código de Ética – Terminologia.
TREINADOR DA SELEÇÃO BRASILEIRA 2014 – MUNDIAL IIHF
Jeff Prime ministrou entre os meses de maio e junho, clinica e treinamentos para os
atletas da seleção brasileira de Hóquei em Linha, visando a participação no
Campeonato Mundial de Pardubice, na República Tcheca.
CURSO DE ÁRBITROS
Foi realizado o Curso de árbitros dia 08 de fevereiro de 2015 (domingo), em São
Paulo, com a presença de 13 participantes, entre novos e já atuantes. As cidades de
São Paulo, Bauru, Campinas e Curitiba prestigiaram o evento. Foram entregues
certificados de participação.
CLÍNICA PARA GOLEIROS
Os representantes dos estados presentes se comprometeram a informar e encaminhar os
goleiros para a participação das clínicas para goleiros que será ministradas durante o ano,
visando o aprimoramento desta importante posição de atleta na equipe.
PERSONALIDADES DO HÓQUEI HOMENAGEADAS EM 2014
1-André Lawrance - Homenageado no Campeonato Brasileiro Etapa I – Categoria Adulto
Masculino - Local: Portuguesa - SP Data: 20, 22 e 23 de novembro.
2-Carlos Lopes da Costa – Homenageado no Torneio Feminino de Hóquei em Linha –
Categoria Adulto Feminino – Local: AABB SP Data: 29 e 30 de novembro.
Os presentes do congresso manifestaram-se de forma otimista, envolvidos, cada um com
sua área trabalho na Confederação, demonstrando espírito de colaboração mútua.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2014.

Paloma Sumie
Vice Presidente Hóquei em Linha da CBHP

Alexandre Capelle
Diretor de Hóquei em Linha – CBHP
Diretor de Hóquei no Gelo – CBDG
Presidente da FBH
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