Campeonatos Brasileiros 2019 – Sub13, Sênior Masculino e Feminino
Entre os dias 03 e 8 de junho foram realizados na cidade de Sertãozinho/SP os Campeonatos Brasileiros de Hóquei sobre Patins, nas categorias Sub13 e Sênior Masculino e Feminino.
Podemos definir como uma verdadeira festa do Hóquei sobre Patins, com 45 jogos em 6 intensos dias de campeonatos, com crianças e ídolos jogando na mesma quadra.

Campeonato Brasileiro Sub13

O Campeonato Brasileiro Sub13 mostrou que o hóquei sobre patins possui um futuro promissor com atletas no feminino e masculino jogando na mesma equipe demonstrando o
trabalho nos grandes clubes Brasileiros da Modalidade.
A CBHP em 2019 alterou o Regulamento dos Campeonatos permitindo que as equipes Sub13 e Sub15 possam apresentar equipes mistas, o resultado desta alteração foi extremamente
positivo apresentando novos talentos.
O Grande campeão Brasileiro da categoria Sub13 foi o Clube Internacional de Regatas de Santos e o Vice-campeão foi o sediante Sertãozinho Hóquei Clube. Completando o pódio, o
terceiro colocado foi o Clube Português do Recife.
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Atletas Revelações

O Campeoato apresentou várias revelações, selecionamos alguns dos atletas que se destacaram durante o Evento:
– Clube Internacional de Santos
Vicente Arikawa Nunes – tem no sangue o hóquei sobre patins, pois é a terceira geração de uma família de atletas, neto de um dos melhores goleiros do Brasil da sua época Adamar
Nunes (campeão Sulamericano) e do mesmo clube que hoje defende. Foi escolhido como atleta revelação de todo torneio, por seu bom domínio, jogando sem olhar para bola e
sempre buscando a melhor posição para dar a assistência ou mesmo para fazer belos gols.
João Vitor Nunes – também pertencente a terceira geração da mesma família de atletas e filho de Marcio Nunes também jogador de hóquei e seu técnico da categoria Sub13. Atleta
com ótimo domínio de bola e muita inteligência articulação das Jogadas.
Pierri Santos Gil – Artilheiro da Competição, apresenta boa patinação e junto com João Vitor é o articulador das jogadas da equipe.
- Sertãozinho Hóquei Clube
Henry Marcus Ferreira Leite – Atacante nato, com bom domínio de bola e o goleador da equipe do Sertãozinho.

Clube Português do Recife
João Pedro - Junto como Vicente Arikawa foi a grande revelação do Torneio, goleador nato e articulador das jogadas do clube Portugues do Recife.
Aline de Souza – Filha de um dos jogadores do Sport Club do Recife, é uma jogadora muito habilidosa e titular do Sub13, demonstrando que o hóquei feminino está bem representado
na categoria Sub13.

Campeonato Brasileiro Sênior Feminino
O campeonato Brasileiro Sênior Feminino foi realizado com 4 equipes, a grande baixa foi a ausência da equipe da Casa de Portugal de Petrópolis, atual bicampeã brasileira, devido a
problemas de contusões e de trabalho das suas atletas.
A grande Campeã foi a AGEP – Associação Grupo Expressão Patinação de Guaíba, estado do Rio Grande do Sul. A base da sua equipe foi formada por 3 ex-atletas da Casa de
Portugal de Petrópolis formadas pelo técnico Ricardo Bouchardet, mais a melhor goleira brasileira de todos os tempos Silvana Namie Nishi.
Parabéns a diretora de hóquei Danubia Simas que juntamente com o Técnico Jacson Nascimento souberam formar esta equipe vencedora e que iniciam um belo trabalho no sul do
país promovendo o hóquei sobre patins no Rio grande do Sul e logo terão bons frutos com atletas da região.
A vice-campeã foi a equipe de Pernambuco, Recife Hóquei Clube comandado pelas atletas Anny, Maria Lira e Marcela Couto que lutaram até o último dia antes do início para
estarem presentes no torneio na cidade de Sertãozinho e o pódio foi completado com a equipe local, a AOK de Sertãozinho na 3ª colocação.
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Campeonato Brasileiro Sênior Masculino

“O Campeão voltou” ...assim gritava a torcida sertanezina ao final da partida contra o Sport Recife.
O Sertãozinho Hóquei Clube foi o grande vencedor conquistando o 20º título nacional na categoria Sênior Masculino. A experiência contou muito, jogadores como Karan Karam e
Jurandyr da Silva (Didi) deram o equilibro a equipe sertanezina na final contra a equipe de Pernambuco.
Falando em Pernambuco, a equipe do Sport Club do Recife, apesar do Vice-Campeonato lutou muito para chegar a grande final, primeiro para chegar a cidade de Sertãozinho, pois
o clube tirou todas as verbas dos esportes amadores, a equipe teve que solicitar ajuda a amantes do esporte no estado de PE. Podemos dizer que o vice-campeoanto foi um título
face a luta que tiveram para chegar ao campeonato.
O pódio foi completado com a equipe do Mogiana Hóquei clube que conquistou a 3ª posição vencendo o Clube Internacional de Regatas de Santos, este ficando na 4ª posição.
O torneio apresentou um grande destaque, o atleta Leonardo Dondon do Clube Internacional de Regatas, escolhido como o atleta revelação do Campeonato Brasileiro, realizando
belas defesas e ajudando a equipe do Clube Internacional que fez uma excelente campanha, chegando na 4ª Colocação no Torneio Nacional, parabéns Leonardo Dondon.
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Revelação do Brasileiro 2019
A CBHP segue as primícias da World Skate América não premiando Goleiros menos vazados e nem para artilheiro da Competição. A CBHP premia somente a revelação do
torneio Nacional.

