Amparo, 04 de janeiro de 2019.
OFÍCIO 001 / 2019

REF: ENCERRAMENTO CALENDÁRIO 2018 E APRESENTAÇÃO CALENDÁRIO 2019
Prezados Representantes, Responsáveis, Atletas e comunidade do hockey,

Considerando o término do ano de 2018 gostaríamos de enfatizar as tarefas e
cumprimentos que tivemos ao longo dessa temporada. Foram 12 meses trabalhados para
desenvolver a modalidade, principalmente com as categorias menores, e também pela
busca na melhora da infraestrutura do hockey pensando no ano de 2019.
Estamos satisfeitos com o resultado de 2018, porém, não estamos acomodados e
desejamos alcançar novos objetivos. Dentre várias atividades realizadas sob a
responsabilidade do Departamento de hockey inline da CBHP, FBH e FPHG ou
chanceladas/apoiadas pelo mesmo podemos destacar:
 A inauguração de novas quadras de hockey pelo país, todas pelo esforço e mérito de
seus clubes e/ou associações, com tamanhos oficiais e com piso SPORTCOURT;
 A inauguração do Ginásio da Figueira que será o Centro de Excelência em
treinamento de hockey inline e também para o hockey no gelo na cidade de Amparo;
 A organização do Campeonato Brasileiro Adulto na cidade de Curitiba com a maior
estrutura, dentro e fora de quadra, que já foi vista na modalidade no país;
 Investimento em informações e experiência por meio da realização do CAMP de
inverno com Skyler Hoar (EUA) e CAMP de verão com Thomas Woods (CAN);
 Busca por parcerias com marcas esportivas, pessoas e instituições em países onde
o hockey está bem planejado e organizado, a fim de facilitarmos o desenvolvimento
e fortalecermos o hockey nacional;
 Implantação e desenvolvimento da Seleção Brasileira de menores com treinos
periódicos e participação em eventos internacionais;
 Campeonato Nacional de menores;
 Participação e conquista do Campeonato Sul-americano de menores na Argentina;
 Campeonato Brasileiro Feminino;

 Participação da Seleção Brasileira no Mundial FIRS na Itália;
 Campeonatos regionais nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Copa Sul (Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná);
 Participação da Seleção Brasileira de Hockey no gelo, apoiada pela Federação
Brasileira de Hockey e Federação Paulista de Hockey no Gelo, na LATAM CUP –
Flórida / EUA.

Em ANEXO divulgamos o Calendário para o ano de 2019 e ficamos a disposição
para todas as Federações que desejem divulgar seus eventos junto ao calendário oficial da
Confederação. Aos interessados pedimos a gentileza de enviar um e-mail para
inlinehockey.cbhp@gmail.com, solicitando o apoio da Confederação.
Para 2019, comunicamos que todos os atletas para participarem dos eventos oficiais
realizados pelo Departamento de hockey inline da CBHP, FBH e FPHG deverão estar em
conformidade com suas equipes, estas em conformidade com suas respectivas Federações
e as mesmas deverão estar regularizadas com a Confederação.
Perante o Departamento de Hockey Inline todos os atletas, treinadores e dirigentes
deverão realizar o pagamento da anuidade, no valor de R$ 50,00, por meio de depósito na
conta sinalizada abaixo e posteriormente enviar o comprovante, juntamente com a FICHA
DE FILIAÇÃO preenchida, para inlinehockey.cbhp@gmail.com.
FEDERAÇÃO PAULISTA DE HOCKEY E PATINAÇÃO
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 301
CONTA POUPANÇA 0122280-5
CNPJ 49.921.422/0001-99

Este valor será para as filiações realizadas até o dia 30 de janeiro. Após essa data será
acrescentado 20 reais para cada novo mês. Ex: fevereiro = R$ 70,00; março = R$ 90,00...

Atenciosamente
Departamento de hockey Inline – CBHP (inlinehockey.cbhp@gmail.com)
Departamento de hockey no gelo – FBH e FPHG (fphg@fphg.com.br)

ANEXO – CALENDÁRIO 2019

*O calendário poderá eventualmente sofrer alguma alteração / adaptação de data ou sede caso assim
seja necessário.

