
 

BBooggoottáá,,  2266  ddee  ffeebbrreerroo  ddeell  22001155  

  

  

SSeeññoorr  

MMOOAACCYYRR  JJUUNNIIOORR  --  pprreessiiddeenncciiaa@@ccbbhhpp..ccoomm..bbrr  

PPrreessiiddeennttee  

CCOONNFFEEDDEERRAACCIIÓÓNN  BBRRAASSIILLEERRAA  DDEE  HHOOCCKKEEYY  YY  PPAATTIINNAAJJEE  

BBrraassiilliiaa  

  

  

CCoorrddiiaall  ssaalluuddoo  

  

DDee  nnuueevvoo  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ddeell  ppaattiinnaajjee  eenn  SSuurrddáámmeerriiccaa  hhaann  ccoonnffiiaaddoo  eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss  yy  eenn  llaa  

FFeeddeerraacciióónn  CCoolloommbbiiaannaa  ddee  PPaattiinnaajjee  ppaarraa  ccuummpplliirr  uunnaa  nnuueevvaa  cciittaa  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  eenn  eessttaa  

ooppoorrttuunniiddaadd  eenn  llaass  mmooddaalliiddaaddeess  ddee  ccaarrrreerraass  yy  hhoocckkeeyy  llíínneeaa,,  llaa  ccuuaall  ssee  ddeessaarrrroollllaarráá  eenn  llaa  ddiinnáámmiiccaa  

cciiuuddaadd  ddee  CCaallii,,  ddeell  1199  aall  2244  ddee  mmaayyoo  ddeell  pprreesseennttee  aaññoo,,  eell  OOppeenn  SSuuddaammeerriiccaannoo  ddee  PPaattiinnaajjee  ––  CCaallii  

22001155..  

  

EEss  nnuueessttrroo  aannhheelloo  ppooddeerr  ccoonnttaarr  ccoonn  llooss  sseelleecccciioonnaaddooss  rreepprreesseennttaattiivvooss  ddee  ssuu  ppaaííss,,  aassíí  ccoommoo  ddee  llooss  

cclluubbeess  qquuee  ddeesseeeenn  ttoommaarr  ppaarrttee  ddee  eessttee  iimmppoorrttaannttee  cceerrttaammeenn,,  qquuee  aassppiirraa  aa  tteenneerr  cciiffrraa  rrééccoorrdd  ddee  

ppaarrttiicciippaanntteess,,  ttaannttoo  eenn  hhoocckkeeyy  llíínneeaa  ccoommoo  eenn  ccaarrrreerraass..  

  

LLaass  ccoommppeetteenncciiaass  ssee  ccuummpplliirráánn  eess  ddooss  eesscceennaarriiooss  eexxcceeppcciioonnaalleess;;  eenn  ccaarrrreerraass,,  eell  PPaattiinnóóddrroommoo  

MMuunnddiiaalliissttaa,,  sseeddee  ddeell  ccaammppeeoonnaattoo  mmuunnddiiaall  ddee  ccaarrrreerraass  ddeell  aaññoo  22000077  yy  eell  OOppeenn  SSuuddaammeerriiccaannoo  ddeell  

aaññoo  22000099;;  ppaarraa  hhoocckkeeyy  llíínneeaa  uuttiilliizzaarreemmooss  eell  CCoolliisseeoo  MMuunnddiiaalliissttaa  qquuee  ssee  eessttrreennóó  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  

ddee  llooss  WWoorrlldd  GGaammeess  --  22001133..  DDee  sseerr  nneecceessaarriioo,,  yy  ddeeppeennddiieennddoo  ddee  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  sseelleecccciioonneess  yy  

eeqquuiippooss  qquuee  ssee  iinnssccrriibbaann  ppaarraa  llaa  mmooddaalliiddaadd  ddee  hhoocckkeeyy  llíínneeaa,,  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ccuueennttaa  ccoonn  oottrroo  

ccoolliisseeoo  ddoonnddee  ssee  iinnssttaallaarráá  llaa  ccaanncchhaa  ooffiicciiaall  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  CCoolloommbbiiaannaa  ddee  PPaattiinnaajjee,,  llaa  ccuuaall  ffuuee  

eessttrreennaaddaa  eenn  eell  ccaammppeeoonnaattoo  ddeell  mmuunnddoo  BBuuccaarraammaannggaa  22001122..    

  

CCaallii,,  llaa  cciiuuddaadd  sseeddee,,  eess  ccaattaallooggaaddaa  ccoommoo  ‘‘llaa  ccaappiittaall  ddeeppoorrttiivvaa  ddee  AAmméérriiccaa’’,,  llaa  ccuuaall  hhaa  aallbbeerrggaaddoo  

ggrraann  ccaannttiiddaadd  ddee  eevveennttooss  mmuunnddiiaalleess  yy  ccoonnttiinneennttaalleess  eenn  ddiivveerrssaass  ddiisscciipplliinnaass,,  ccoonnttaannddoo  ccoonn  uunnaa  

iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  hhootteelleerraa,,  ttuurrííssttiiccaa,,  vviiaall  yy  ddee  ddiivveerrssiióónn  qquuee  llaa  ppoonneenn  aa  llaa  aallttuurraa  ddee  llaass  mmeejjoorreess  ddeell  

ccoonnttiinneennttee  yy  eell  mmuunnddoo,,  ggaarraannttiizzaannddoo  llaa  ccoommooddiiddaadd  ddee  qquuiieenneess  llaa  vviissiittaann..  

  

NNuueessttrroo  ppaaííss,,  yy  eenn  eessppeecciiaall  CCaallii,,  llooss  eessppeerraa..    

  

CCOORRRREEOOSS  DDEE  CCOONNTTAACCTTOO    ffeeddeeppaattiinn@@ggmmaaiill..ccoomm            

          pprreennssaaffeeddeeppaattiinn@@ggmmaaiill..ccoomm  

  

CCoorrddiiaallmmeennttee,,  

  

  

  

  

AALLBBEERRTTOO  HHEERRRREERRAA  AAYYAALLAA  
PPrreessiiddeennttee  CCoommiittéé  OOrrggaanniizzaaddoorr  
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