São Paulo, 08 fevereiro de 2016.

Circular 001 / 1º semestre

TORNEIO INICIO DE HÓQUEI EM LINHA 2016 - INFORMAÇÕES
CATEGORIAS ADULTO MASCULINO, FEMININO E JR
Estamos enviando o regulamento específico do Torneio Inicio de Hóquei em Linha 2016 –
Categoria Adulto Masculino, que será realizado nos dias 20 e 21 de fevereiro, na
Portuguesa de Desportos (Endereço: Rua Comendador Nestor Pereira, 33 - Canindé, São
Paulo - SP) e Categorias Adulto Feminino e JR Masculino, que será realizado nos dias
27 e 28 de fevereiro, na AABB (Endereço: Estrada de Itapecerica, 1935 - Jardim São Luís,
São Paulo - SP):
1- Este torneio visa o inicio da temporada de Hóquei em Linha de 2016. Os jogadores não
precisam ter vinculo oficial com nenhuma equipe.
2- Categoria Adulto Masculino: a partir de 18 anos completos.
Categoria Adulto Feminino: a partir de 15 anos completos.
Categoria JR: nascidos em 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.
3- As equipes serão formadas pela junção de atletas de diversas equipes seguindo um
RANKING que será realizado pelo Departamento Técnico da Confederação visando a
interação entre os participantes.
4- Valor de inscrição individual por atleta:
Categoria Adulto Masculino: R$ 70,00 reais por atleta
Categoria Adulto Feminino e JR:: R$ 50,00 reais por atleta.
5- Inscrições antecipadas pelo email da CBHP (informar nome completo - cidade /estadodata de nascimento - idade e contato).
Dados da Conta: Banco Bradesco – Agencia: 301-8 – Conta Poupança: 0122280-5, com
transmissão do comprovante por
e-mail:
cbhpinlinehockey@hotmail.com e
fphp@fphp.org.br
Obs.: O depósito direto na conta poderá ser realizado até o dia 18/02 (quinta-feira), com
apresentação do comprovante no dia do jogo. Após esta data o pagamento deverá ser
efetuado no dia do campeonato.
6- O ATLETA que infringir as regras de conduta disciplinar e desportiva estará sujeito as
penalidades previstas no Regulamento Geral de Competições; Comissão Disciplinar e/ou
TJD.
7- UNIFORME: As camisas de jogo serão emprestadas pela entidade e deverão ser
devolvidas no mesmo estado de conservação logo após o término do ultimo jogo. O atleta
que não efetuar a devolução e/ou não preservar a camisa em bom estado, estará sujeito a
multa de R$ 100,00 reais e demais penalidades. As calças serão de responsabilidade do
próprio atleta, no padrão livre e em bom estado de conservação.

8- EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO: Capacete com grade ou viseira
(grade obrigatória para menores de 18 anos); caneleiras; cotoveleira; luva e coquilha (atleta
de linha).
9- A TABELA , o REGULAMENTO ESPECÍFICO das partidas e o TEMPO DE JOGO serão
definidos pela quantidades de atletas inscritos no evento e divulgados no dia do jogo. Horário
de inicio a confirmar.
10- Cada atleta da categoria adulto masculino será responsável pela sua integridade física.
Não haverá disponibilidade de ambulância no local.
OBS: O transporte, a alimentação, a Assistência Médica e Hospitalar serão de
responsabilidade dos Atletas.

CLÍNICA PARA GOLEIROS
Será realizada no dia 27 de fevereiro de 2016, na AABB - São Paulo.
Valor de inscrição individual por atleta: R$ 50,00 reais
Inscrições antecipadas pelo email da CBHP (informar nome completo - cidade / estadodata de nascimento - idade e contato).
Dados da Conta: Banco Bradesco – Agencia: 301-8 – Conta Poupança: 0122280-5, com
transmissão do comprovante por
e-mail:
cbhpinlinehockey@hotmail.com e
fphp@fphp.org.br
Obs.: O depósito direto na conta poderá ser realizado até o dia 18/02 (quinta-feira), com
apresentação do comprovante no dia da Clínica. Após esta data o pagamento deverá ser
efetuado no dia do evento.
Atenciosamente,
Confederação / Federação

