São Paulo, 03 de abril de 2017.
Circular 002 / 2017 – In line Hockey - CBHP

A Toda Comunidade do Hockey In Line
Ref: ATA DO CONGRESSO ANUAL CBHP 2017
Data: 25 de março.
Local: Auditório da Rádio Cultura – Praça Pádua Sales - Amparo – São Paulo
Dirigentes, técnicos e atletas presentes no congresso: Marcelo Guerra e Daniel Baptista (dirigentes
da equipe Lokomotiv – RJ), João Henrique Vasconcellos (dirigente da equipe Concórdia – Campinas
– SP), Rogério Watanabe e Leandro Graciano (Técnico e dirigente da equipe Sociedade Esportiva
Palmeiras - SP), Henrique Andrade (atleta da equipe Palmeiras – SP), Felipe Heringer e Mário
Augusto (dirigentes da equipe Arena Hockey Belém – PA), Cristiano Schmitz e Raphael Rodrigues
(dirigentes da equipe Blades – Porto Alegre – RS), Felipe Cabral de Vasconcellos Jr (dirigente da
equipe Jaú Hockey – SP), Carlos Eduardo de Pádua, Gustavo Ramos e Adecir Mendes (atletas e
dirigente da equipe Guarani Hockey Campinas – SP), Sávio Muller e Marcos Luan Kados (atleta e
dirigente da equipe Aliens Hockey), Pollyana L. Carvalho (dirigente da equipe Goiás Hockey Team –
GO, Kátia Luisa Silva (dirigente da equipe Juremas Hockey Team – Campinas – SP), Elizabeth Akemi
Nakagawa e Leandro Costa (dirigente e técnico da equipe AABB – SP), Arthur Sobreira, Thiago
Ribeiro, Rafael Calhelha, Danilo Frugis e Bruno Sano (atletas da equipe AABB – SP), Stefani Vital
(dirigente da equipe Eldorado Vipers - MG / Presidente da Federação Mineira), Luis Roberto
Custódio ( atleta e dirigente da equipe Sociedade Hípica de Campinas), Rafael de Magalhães (técnico
da equipe Taubaté - SP), Julio Bernardes (dirigente MG), Thomas Nitsche, Thiago Ferreira, Igor Von
Randon, Andre Renault (atletas Minas Gerais – Eldorado Vipers e América Mineiro), Fabio Asse
Gonçalves (atleta da equipe Amparo NL), Marcos Anselmo Pelóia (Presidente da equipe Amparo NL
e Vice Presidente da Federação Paulista de Hóquei e Patinação - FPHP), Ruy Carlos Lasmar
(atleta), João Luiz Coube (Presidente do São Bernardo H. C. / Vice Presidente da FPHP), Pedro
Santos (Vice Presidente da FPHP), Salvador Neto (Presidente da FPHP), Luiz Fernando Almeida
(Diretor Técnico do Hockey in Line – CBHP), José Guilardi (diretor de Seleções do Hockey In Line –
CBHP) e Alexandre Capelle (Diretor do Hockey In Line).
Abertos os trabalhos, houve a divisão da pauta em 3 partes:
1 – Apresentação do Comitê de Hockey In Line da CBHP para a gestão 2017/2020.
2- Resolução 01/2017
3- Novas diretrizes da categoria.

1 – Apresentação do Comitê de Hockey In Line da CBHP para a gestão 2017/2020:
Foram apresentados os diretores nos seus devidos cargos:
•

Diretor Geral:

Alexandre Capelle

•

Diretor Técnico:

Luiz Fernando de Almeida Filho
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•

Diretor de Seleção:

•

Diretor Financeiro:

José Alexandre Guilardi
Gustavo Tecchio Brandão

2- Resolução 01/2017:
Foram explanados os motivos pelos quais foi expedida a resolução 01/2017 da CBHP.
Ficou esclarecido que não existe qualquer proibição /punição da CBHP para atletas ou equipes
participarem de quaisquer torneios não organizados por ela.
Os critérios de convocação das Seleções Nacionais são de exclusiva responsabilidade da CBHP.
Ficou reforçado o apoio da CBHP às Federações Estaduais e Equipes filiadas a realizarem os
campeonatos estaduais e Opens.
Ficou reforçado o cuidado da CBHP em proteger as entidades e atletas filiados em participar de
Ligas/Associações que utilizam de recursos e patrocínios sem lastro comprovado.
Com isto, ficou estabelecido que é livre a escolha das equipes e atletas em participar de quaisquer
torneios não realizados/chancelados pela Confederação. Mas caso estas equipes ou atletas queiram
também participar de torneios oficiais será necessária a assinatura de um termo de responsabilidade,
deixando claro que se tratam de instituições completamente diferentes e desvinculadas, bem como
isentando a CBHP de qualquer responsabilidade por irregularidades ou incidentes ocorridos em tais
competições.

3- Novas diretrizes da Modalidade:
A) Calendário 2017 (Campeonatos Nacionais e Internacionais);
Foi pré-aprovado o calendário apresentado no congresso, o qual apresentou diversas alterações em
relação à proposta de calendário apresentada no fim de 2016.

B) Regulamento, Regimento de Taxas e Regras da modalidade;
O Regulamento geral foi ratificado.
O regimento de taxas será objeto de discussão em uma breve oportunidade.
As regras da modalidade seguirão o padrão da FIRS.
Ficou definido que será feito um cadastro geral de atletas, com confecção de carteirinhas, mediante
pagamento de Taxa a ser aprovada. Esta medida visa o mapeamento do esporte no Brasil.

C) Novo formato para os Campeonatos:
C.1 – Hockey for Hockey
Foi aprovada a realização do campeonato hockey for hockey, nas categorias menores, feminino e
adulto masculino.
E-mail: inlinehockey.cbhp@gmail.com - Tel.: (11) 94770-5818 / (19) 99923-6689

Em 2017, toda a arrecadação dos torneios Hockey for Hockey serão destinadas à participação das
seleções brasileiras nos campeonatos mundiais de Hockey in Line da FIRS e da IIHF.
Para tanto, os atletas convocados participarão efetivamente da organização, arbitragem e serviços em
geral de tais competições.
A partir do segundo semestre de 2017 estaremos utilizando desse mesmo projeto pra levantar apoio
para as seleções femininas e menores para 2018 e para apoiar projetos de fomentação de categorias
de base em todo país.

C.2 – Campeonato Brasileiro
Foi proposta, mas ainda não aprovada, a mudança na estrutura do Campeonato Brasileiro.
Tal mudança daria mais força aos campeonatos estaduais, os quais passariam a ser classificatórios
para o campeonato brasileiro.
O número de vagas destinadas a cada estadual irá variar proporcionalmente em relação ao número
de atletas registrados no Estado.
Ficou em aberto a possibilidade de Opens também serem competições classificatórias.

D) O Futuro da modalidade:
Ficou estampada a preocupação da CBHP em reforçar as categorias de base e em fomentar o
desenvolvimento e descentralização do esporte no Brasil.
Para tanto, serão indicados delegados para que estes possam reportar as dificuldades e necessidades
das equipes de sua região para que possa ser desenvolvido um trabalho específico em cada uma delas.
A criação das ligas regionais foi proposta e pré-aprovada.
Será estudada a viabilidade de tais eventos serem classificatórios para o Campeonato Brasileiro.

O congresso foi encerrado sem qualquer desentendimento ou incidente.

Atenciosamente,

Departamento de Hockey in Line da CBHP
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