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Com vistas à participação do Brasil nos próximos World Roller Games (Barcelona/2019), o Comitê 
Técnico da modalidade Downhill por meio deste, vem comunicar: 
 
  
 

Regras de participação da pré-seletiva para formação da seleção brasileira de Downhill 
 
 
 
Para participar da pré-seletiva serão considerados apenas atletas federados e confederados com inscrição 
registrada e validada para a pré-seletiva. (atletas de Estados que não possuem federação serão tratados 
caso a caso). 
 
Cada participante deverá publicar no mínimo 3 vídeos “Raw run” no período indicado e enviar o link para 
e-mail da CBHP. (downhill@cbhp.com.br e cbhp@cbhp.com.br) 
 
Os vídeos serão avaliados pela comissão técnica da seleção. 
 
Somente serão aceitos vídeos realizados em vias de prática comum para Downhill, respeitando todas as 
regras do esporte, sendo assim não serão aceitos vídeos em vias em que o rider circule por entre os 
carros, sem os equipamentos de proteção adequados para a modalidade ou usando veículos automotores 
para propulsão. 
 
Os atletas deverão utilizar todos os equipamentos de proteção como: capacete full face, luvas que cubram 
todos os dedos, macacão de couro ou (calça e blusa que cubram todas as partes do corpo + joelheira, 
cotoveleira), as rodas dos patins não devem ser maiores do que 110mm. 
 
Todos os atletas participantes terão suporte online e gratuito da comissão técnica formada por (treinador, 
médico esportivo, nutricionista e fisioterapeuta) para acompanhamento e orientação de seus treinos. 
 
Poderão participar atletas a partir de 18 anos. 
 
Após o término do período da pré-seletiva serão escolhidos atletas aptos a participar da seletiva 
presencial, que acontecerá em São Paulo, com data e local ainda a serem definidos pela CBHP e deste 
serão qualificados 8 atletas para formação da seleção brasileira de Downhill e Alpino. 
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Número de vagas: 
4 Atletas femininas para Downhill e Alpino sendo divididas 2 vagas para cada modalidade. 
4 Atletas masculinos para Downhill e Alpino sendo divididas 2 vagas para cada modalidade. 
 
 
Comissão técnica 
 
Diretor técnico: Dennis Henrique dos Santos Tavares 
Chefe de delegação: Moacyr Neuenschwander Junior 
Técnico: Fernando Chagas 
Fisioterapeuta: Luara de Andrade Carvalho - CREFITO - 163124-F 
Nutricionista: Daniela Rodrigues – CRN - 13992 
 
 
 
 
 
São Paulo, 25 julho de 2018 

 
 

 
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação 
Moacyr Neuenschwander Junior 
Presidente 
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