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São Paulo  31 de março de 2016. 

 
 

Circular 005 / 1ºsem. 
 
 

 Ref.:  INFORMAÇÕES  – CAMPEONATO  NACIONAL  DE  HÓQUEI EM LINHA  2016  - 
CATEGORIA  ADULTO  MASCULINO 
 
 
Prezados Representantes e Responsáveis,     
 
O Campeonato Nacional de Hóquei em Linha 2016 – Categoria Adulto Masculino, será 
realizado  nos  dias  26, 27, 28  e  29  de  Maio,  na Portuguesa, em São Paulo.   
Endereço:  Rua Comendador Nestor Pereira, 33 - Canindé, São Paulo - SP, 03034-070   
    
INSCRIÇÕES  
Estão abertas as inscrições até o dia 20 de abril  (quarta-feira). 
 
INVESTIMENTO 
A Inscrição das equipes na competição: 
       Efetivas:  R$ 150,00 reais.  (Equipes registradas  nas Federações Estaduais Filiadas a                                                                  
                                                    Confederação Brasileira)  
       Convidadas:    R$ 400,00 reais 
  
Inscrição individual de atleta / Treinador / Assistente Técnico :                                                       
Na competição – Mínimo 10 atletas.  
    Efetivas:       R$ 100,00 reais             Convidadas:   R$ 150,00 reais 
 
O pagamento deverá ser efetuado em um único depósito bancário:                                        
Banco  Bradesco – Agencia: 301-8 – Conta POUPANÇA no.: 0122280-5, com transmissão do 
comprovante por  e-mail:  cbhpinlinehockey@hotmail.com.  
 
TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS PARA OUTRAS EQUIPES 
No Campeonato Nacional 2016, 4 (quatro) atletas da categoria adulto registrados na 
confederação poderão participar de qualquer equipe inscrita no evento, não sendo cobrada a 
taxa de transferência. Atletas da Categoria Junior estão liberados.                                                                              
 
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.   
 
ATLETAS MENORES 
 Nesta categoria esta liberado a participação de 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 com firma reconhecida. A equipe que possuir CNPJ poderá utilizar de livre  
 quantidade de atletas da categoria JR, desde que: 
     1-   A equipe possua CNPJ; 
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     2-   Apresente autorização assinada pelos pais ou responsável com firma  
           reconhecida;                     
     3-   A mesma também deverá contar a assinatura do representante da equipe que  
            o atleta estará disputando;    
            Será permitida a participação de até 2 atletas menores de idade  para as equipes não 
            filiadas e que possuam CNPJ. O atleta deverá apresentar autorização assinada pelos  
            pais ou responsável com firma reconhecida, com cópia simples do documento de RG,   
            CNH  ou documento aceito pelas leis brasileiras do responsável.                     
         
           O representante da equipe que assinar a autorização será totalmente responsável      
            pelo atleta menor, devendo conduzir e acompanhar o atleta menor em todo e qualquer       
             tramite que for necessário. 
 
INFORMAÇÕES GERAIS 
Estamos enviando anexo as informações sobre Hospedagem, Alimentação, Transporte, 
dentre outras. 
 

TABELA  E  REGULAMENTO  ESPECÍFICO                                                                              

Estes documentos serão enviados após a confirmação de participação oficial das equipes. 

Observação:                                                                                                                               
A Confederação e a Federação Brasileira de Hóquei não se responsabilizam por qualquer tipo 
de reembolso por compra de passagem aérea ou de ônibus, bem como o pagamento da            
reserva em hotel, que seja efetuada antecipadamente por um atleta ou equipe, por qualquer 
que seja o motivo da não realização do campeonato na data ou na sede oficializada. 
 
  
Atenciosamente, 
                                 
                        Departamento Técnico -  Confederação / Federação Brasileira  


