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São Paulo, 27 de fevereiro de 2017.  

                                                                                           Circular 001 / 2017  – In line Hockey - CBHP 

 

A Toda Comunidade do Hockey In Line 

Assunto: Congresso Aberto da Modalidade 

                                                                                                                                                                                       

Prezados Representantes,  

        Considerando a intenção desta entidade de continuar fomentando a modalidade Hockey In Line, 

ficam os Srs. convocados para o Congresso Aberto da modalidade, a ser realizado na cidade de 

Amparo,  São Paulo, nos dias 25 e 26 de março de 2017 (sábado e domingo),  a partir das 17:00 

horas, para deliberarem sobre a seguintes assuntos:  

A) Calendário 2017 (Campeonatos Nacionais e Internacionais); 

B) Regulamento, Regimento de Taxas e Regras da modalidade; 

C) Novo formato para os Campeonatos; 

D) O Futuro da modalidade; 

E) Assuntos gerais; 

F) Palavra aberta aos presentes. 

Cada equipe poderá inscrever 1 (um) representante para o Congresso, que terá direito de alojamento 

e alimentação oferecidos pela organização. 

Programação do Congresso: 

Sábado - 25 de março:                                                                                                                        

16:00 hs – Chegada dos Representantes                                                                                                                      

17:00 hs – Inicio do Congresso                                                                                                           

21:00 hs – Jantar 

Domingo - 26 de março:                                                                                                                      

09:30 hs – Treino da Seleção Brasileira  (acompanhamento e/ou participação no treinamento)                                                                                                                                      

13:00 hs – Almoço                                                                                                                                     

14:30 hs – Partida dos representantes 
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Observações:                                                                                                                                                                 

- Todos os representantes interessados em participar do evento deverão confirmar a participação por  

e-mail: inlinehockey.cbhp@gmail.com até o dia 15 de março (quarta-feira). Contato: 11 94770-5818. 

- Será oferecido transporte Aeroporto de Campinas – Rodoviária de Campinas / Amparo. Todos os 

interessados no transporte e alojamento deverão entrar em contato com José Guilardi                         

(19)99923-6689.                                                                                                                                           

– Todos os representantes das equipes poderão enviar sugestões por e-mail até o dia 15 de março 

(quarta-feira).  

Após a eleição da CBHP realizada em Janeiro / 2017, foi criado o novo comitê Técnico do Hockey In 

Line da Confederação. A relação dos cargos e nomes: 

          Diretor Geral:           Alexandre Capelle   

          Diretor Técnico:        Luiz Fernando de Almeida Filho 

          Diretor de Seleção:    José Alexandre Guilardi 

          Diretor Financeiro:    Gustavo Tecchio Brandão                              

O novo Comitê Técnico do Hockey In Line faz este convite único e especial de participação no 

congresso para toda a Comunidade do Hockey In Line, onde estaremos apresentando e discutindo as 

melhorias e os caminhos da modalidade. 

Saudações Esportivas, 

  

Comitê Técnico do Hóquei em Linha - CBHP 
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