Em função de recentes declarações e publicações nas mídias sociais equivocadas e/ou enganosas por
parte de pessoas que não tem o mínimo conhecimento das hierarquias entre entidades esportivas,
nem muito menos dos processos do ciclo olímpico, a Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
(CBHP), filiada à Confederação Pan-americana de Patinagem (CPP), à Confederação Sul-americana de
Patinagem (CSP) e à Fédération Internationale de Roller Sports (FIRS), portanto, a única gestora no
Brasil dos esportes sobre rodas regidos por estas entidades, vem publicar esta:

Nota de Esclarecimento:
No passado mês de abril na cidade de Punta del Leste, Uruguai, foi celebrada a Assembleia
Extraordinária eletiva da ODEPA (Organização Desportiva Pan-americana) onde foi confirmado à
todos os que lá estiveram presentes, que o Skateboarding fará parte do programa dos Jogos Panamericanos de Lima, Peru em 2019.
A entidade responsável pela gestão em todos os níveis dos esportes sobre rodas nos citados Jogos
Pan-americanos, evento que faz parte do ciclo olímpico nas Américas, é a Confederação Panamericana de Patinagem (CPP), única entidade reconhecida pela Fédération Internationale de Roller
Sports (FIRS) nas Américas sendo o Presidente da CPP, Vice-presidente natural da FIRS.
A mesma Confederação Pan-americana de Patinagem, acaba de realizar em Bogotá, Colombia, o 1º.
Campeonato Pan-americano de Skateboarding, evento oficial da entidade que contou com 120
atletas de 19 países e que, por ser do ciclo de Lima/2019, teve premiação simbólica.
Além dos uniformes, a CBHP pagou pela taxa de inscrição do Brasil, e dos dois atletas brasileiros que
representaram honrosamente o país num evento oficial da entidade maior dos esportes sobre rodas
nas Américas.
Além disto, através de gestão efetuada pela CBHP, a hospedagem e alimentação em hotel, além de
todos os traslados internos dos três membros da equipe brasileira nos cinco dias em que estiveram
em Bogotá, foram pagos pela Confederação Pan-americana de Patinagem.
Os atletas brasileiros participaram exclusivamente deste evento por convite da CBHP e, portanto,
não tem nenhum vínculo federativo que os prenda sob qualquer aspecto à esta Confederação que,
pelas afiliações acima já mencionadas, é a única entidade que poderia inscrever atletas nacionais do
evento oficial Pan-americano.
São Paulo, 16 de agosto de 2017

Moacyr Neuenschwander Junior
Presidente
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