
 

 

 

Amparo, 03 de junho de 2019. 

 

ERRATA OFÍCIO 013 / 2019 

 

 

O Departamento de Hockey In Line da CBHP assume publicamente sua falha 

por não ter documentado e divulgado os temas discutidos nos congressos realizados 

em 2017 e 2018, falha essa que estamos trabalhando para que não volte a acontecer. 

Entretanto, o Departamento de Hockey In Line da CBHP entende que não houve 

consenso entre todos os dirigentes sobre o formato adequado do Campeonato 

Brasileiro 2019, e sendo esse o campeonato mais importante da modalidade, o 

Departamento de Hockey In Line da CBHP continuará com o mesmo modelo acordado 

no último congresso e utilizado na edição do ano passado. 

O Departamento de Hockey In Line da CBHP não teve interesse de causar 

qualquer tipo de constrangimento a dirigente ou clube, mas sim permitir que o tema 

fosse discutido de maneira emergencial com esse fórum. 

Esperamos contar com a participação de todas as equipes já inscritas e mais 

ainda gostaríamos de poder contar com a presença dos dirigentes em reunião a ser 

realizada durante o evento para que situações como essas sejam evitadas e/ou 

minimizadas. 

 

Atenciosamente 

Departamento de Hockey In Line da CBHP 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REF: INFORMAÇÕES – CAMPEONATO BRASILEIRO DE HÓQUEI EM LINHA 2019 - 

CATEGORIA ADULTA MASCULINA  

 

Prezados Representantes e Responsáveis, 

 

Considerando o término do prazo para as inscrições, conforme informado no Ofício 011, o 

Campeonato Brasileiro de Hóquei em Linha 2019, Categoria Adulta Masculina, será 

composto pelas seguintes equipes: 

 

AABB – SP 

SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS – SP 

AMPARO NO LIMITS – SP 

SÃO BERNARDO HOCKEY – SP 

GUARANI – SP 

NO FEAR – PR 

HOLD YAGER – PR 

THUNDER / KEVIVA – PR  

AABB B – SP 

BLADES – RS 

ELDORADO VIPERS – MG 

MUSTACHES MARINGÁ – PR 

LUSA - SP  

 

Considerando o resultado final do Campeonato Brasileiro de 2018 e após sorteio realizado 

no Instagram do Departamento de Hockey Inline  

(https://instagram.com/inlinehockeycbhp?igshid=1sn3vxm3d3cdb), para as equipes que não 

participaram ano passado, os grupos ficaram da seguinte maneira utilizando o sistema da 

serpentina: 

 



 

 

 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO 

                                                                                                         

 Todas as equipes deverão encaminhar até o dia 10 de junho a LISTAGEM OFICIAL 

DA EQUIPE. Todos os nomes que constarem nessa listagem deverão estar em dia com a 

FILIAÇÃO anual do Departamento de Hockey In Line da CBHP. As equipes que tenham 

atletas em situação de TRANSFERÊNCIA deverão encaminhar a FICHA DE 

TRANSFERÊNCIA, dos mesmos, juntamente com o comprovante da taxa para o email 

inlinehockey@cbhp.com.br até o dia 10 de junho. O envio após essa data será cobrado uma 

multa de R$100,00 e qualquer alteração após a entrega também resultará em multa. Todas 

as pessoas que constarem na listagem receberão uma credencial para poderem acessar as 

dependências do ginásio. Será indispensável o uso da mesma. 

 A idade mínima permitida para participar do Campeonato Brasileiro Adulto Masculino 

é 15 anos completados antes da data do evento. Em especial para essa idade serão 

permitidos dois atletas por equipe. A partir de 16 anos a quantidade é livre, mas para todos 

os atletas menores de 18 anos é obrigatória a autorização assinada pelos pais, tutores, ou 

responsáveis com firma reconhecida. O representante da equipe que assinar a autorização 

será totalmente responsável pelo atleta menor, devendo conduzir e acompanhar o atleta 

menor em todo e qualquer tramite que for necessário. 

 A LISTAGEM OFICIAL DA EQUIPE deverá possuir mínimo de 06 atletas de linha e 

02 goleiros e máximo de 16 atletas de linha e 02 goleiros. 

 Somente será permitida a permanência no banco de reservas dos atletas, técnico e 

auxiliar que constarem na LISTAGEM OFICIAL DA EQUIPE. 

mailto:inlinehockey@cbhp.com.br


 

 

 Os jogos, dentro da Fase 1, 2, 3 e 4 terão 02 (dois) períodos de 20 minutos cada 

(tempo corrido) com exceção das quartas de final (jogos 23, 24, 25 e 26), semifinais (jogos 

32 e 33), disputa de 3º e 4º (jogo 38) e final do POOL A (jogo 40) que terão 02 (dois) 

períodos de 20 minutos, cada, com tempo cronometrado. Obs.: O tempo de aquecimento 

das equipes será de 5 minutos, mas poderá ser definido de acordo com o horário dos jogos. 

(caso ocorra algum atraso, o tempo de aquecimento será reduzido).         

 Em todos os jogos, os dois últimos minutos do 2º período serão cronometrados. 

Caso a diferença de gols entre as equipes for maior do que três gols, não utilizaremos este 

sistema.  

 Durante os jogos cada equipe terá direito a um tempo técnico de 01 (um minuto). O 

tempo de intervalo entre o primeiro e o segundo período será de 03 (três minutos). 

 As equipes deverão apresentar-se para a competição com camisas idênticas, 

numeração distinta por atleta e condizente com a numeração apresentada na Lista Oficial da 

Equipe. As equipes também deverão apresentar-se para a competição com calças, 

pantalonas, de jogo idêntico. 

 Para os atletas menores de 18 anos será obrigatório o uso de capacete com 

máscara facial completa e para os atletas maiores de 18 anos não será obrigatório o uso de 

capacete com meia viseira. A Confederação Brasileira e a Hockeytown CWB recomendam a 

utilização da proteção de meia viseira ou completa para os maiores de 18 anos assim como 

a utilização de protetor bucal, visando à integridade física dos atletas e também dos árbitros. 

Estes equipamentos deverão ser de marcas oficiais industrializadas. Tanto a Confederação 

quanto a Hockeytown CWB não serão responsáveis por eventuais acidentes que 

possam ocorrer devido à da falta da utilização destes equipamentos de proteção. 

 Na 1ª Fase, as equipes jogarão dentro de seus respectivos grupos A, B e C.  

 Na 2ª Fase, as equipes 1ª colocação nos grupos A, B e C, as equipes 2ª colocação 

nos grupos A, B e C, a equipe 3ª colocação do grupo A e a equipe MELHOR 3ª colocação 

entre os grupos B e C irão se juntar para disputar as quartas de final do POOL A. A equipe 

PIOR 3ª colocação entre os grupos B e C e as equipes 4ª colocação nos grupos A, B e C 

irão disputar as SEMIFINAIS do POOL B.  



 

 

 A definição das QUARTAS DE FINAL – POOL A será da seguinte maneira: 

 1º LUGAR GRUPO A x MELHOR 3º LUGAR entre os gruops B e C;  

 1º LUGAR GRUPO B x 3º LUGAR GRUPO A; 

 1º LUGAR GRUPO C x 2º LUGAR GRUPO B; 

 2º LUGAR GRUPO A x 2º LUGAR GRUPO C. 

 

 A definição das SEMIFINAIS – POOL B será da seguinte maneira: 

 PIOR 3º LUGAR entre os gruops B e C x 4º LUGAR GRUPO C; 

 4º LUGAR GRUPO A x 4º LUGAR GRUPO B. 

 

 As fases seguinte, SEMIFINAIS, FINAIS e decisão de colocações serão conforme a 

tabela informa. (tabela em anexo) 

PONTUAÇÃO 

- Vitória: 3 pontos / Vitória nos pênaltis: 2 pontos./ Derrota nos pênaltis: 1 ponto / Derrota: 0      

    ponto / W.O. -2 pontos.  

 Em caso de empate na pontuação entre duas ou mais equipes, recorrer-se-á aos 

seguintes critérios:  

      1° - Maior número de pontos;  

      2° - Confronto direto;  

      3° - Menor quantidade de gols sofridos;  

      4° - Menor quantidade de gols sofridos em vitória (jogos ganhos);  

      5º - Maior quantidade de gols marcados em derrota;  

      6° - Pênaltis.  

 

 Empates, no tempo normal dos jogos será realizado um período extra de 5 minutos 

com Golden Gol. Imediatamente após o termino do 2º período o OT terá início. O OT será 



 

 

disputado no formato 3x3. Se persistir o empate, serão cobrados três pênaltis para cada 

equipe e persistindo o empate, serão cobrados pênaltis alternados.  

 Qualquer REGRA ou REGULAMENTO que não esteja especificado neste Ofício será 

considerado as informações descritas no LIVRO DE REGRAS da WORLD SKATE. 

 As regras utilizadas serão as regras atuais da WORLD SKATE que pode ser 

facilmente encontrada no link abaixo: 

http://www.worldskate.org/inline-hockey/about/regulations.html?download=1695:world-skate-

2017-rule-book 

 

 Está liberada a participação de atletas estrangeiros com número ilimitado por equipe, 

contanto que o mesmo esteja regularizado junto ao Departamento de Hockey In Line da 

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação. 

 Todos os atletas deverão apresentar o documento original de identidade (RG) ou 

CNH com foto no dia do Congresso Técnico. (Congresso Técnico será realizado no dia 

20 de junho, quinta-feira, as 21:30hs). Este Congresso será especificamente para tratar 

de assuntos relacionados ao evento Campeonato Brasileiro 2019. 

 Todas as equipes inscritas no Campeonato Brasileiro 2019 deverão deixar um 

“cheque calção” no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), impreterivelmente no 

Congresso Técnico, que somente será descontado caso a equipe ou um atleta da mesma se 

envolva em alguma das situações abaixo descritas: 

 Não serão toleradas brigas, sob qualquer hipótese, durante os jogos. Atletas que 

forem penalizados e constar no relatório da súmula como briga serão, 

automaticamente, expulsos do Campeonato e a equipe será multada tendo o cheque 

calção descontado. 

 Qualquer ato que vise criar tumulto ou que coloque em risco o bom andamento e 

organização da competição, causados por atletas, técnicos, dirigentes, equipes ou 

por problemas ocasionados por torcedores e que sejam devidamente relatados pelo 

representante oficial da Confederação / Federação, dirigentes das entidades, ou 

árbitros da partida, poderá ser aplicado as seguintes sanções: advertência, multa, 



 

 

indenização, suspensão, perda dos pontos, desclassificação, desfiliação, retirada e 

proibição permanente do causador(s) do local da competição. A equipe envolvida 

será multada e terá o cheque calção descontado como penalidade. 

 As entidades participantes serão responsáveis pela boa conservação dos locais dos 

jogos, obrigando-se a acatar as ordens disciplinares dos mesmos e indenizar a 

Comissão Organizadora pelos danos eventualmente verificados na propriedade e 

nos bens materiais colocados a disposição (piso da quadra, bordas, bancos de 

suplentes, lixeiras, vestiários, banheiros, ou outros bens relacionados ao patrimônio).  

A equipe envolvida será multada e terá o cheque calção descontado como 

penalidade. 

 A Confederação / Federação e a Comissão Organizadora do Campeonato não se 

responsabilizam por acidentes sofridos ou causados pelos participantes do evento durante 

todo o período de sua realização. 

 O Presente regulamento não pode ser alterado, a não ser a critério do Departamento 

Técnico da Confederação / Federação, ou com consentimento da totalidade das equipes 

participantes. 

 Para efeito de informação, apenas serão válidos os ofícios e boletins expedidos pelo 

Departamento Técnico da Comissão Organizadora ou pela empresa que for indicada pela 

Confederação / Federação.  

 Os casos omissos do presente regulamento deverão ser resolvidos pela Comissão 

Organizadora, ad referendum os Diretores do Departamento de Hóquei em Linha da CBHP. 

Os diretores do Departamento de Hóquei em linha da Confederação poderão alterar este 

regulamento a qualquer momento. Revogam-se todas as disposições em contrário. 

 A(s) entidade(s) organizadora (as) não se responsabiliza por problemas 

meteorológicos (chuva, falta de energia elétrica, tempestades, dentre outros) que venham a 

ocorrer durante o evento. Caso ocorra a paralização do campeonato, não havendo condição 

de prosseguimento da partida, estaremos realizando em seguida uma reunião extraordinária 

com os dirigentes das equipes participantes. 

 Todas as informações atualizadas do evento estarão sendo disponibilizadas no 

FACEBOOK (https://www.facebook.com/HockeyInlineCBHP/ e INSTAGRAM 

https://www.facebook.com/HockeyInlineCBHP/


 

 

(https://instagram.com/inlinehockeycbhp?igshid=1sn3vxm3d3cdb), do Departamento de 

Hockey In Line. 

 

OBSERVAÇÃO:                                                                                                                                                                

A Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, a Federação Brasileira de Hóquei e a 

Hockeytown CWB não se responsabilizam por qualquer tipo de reembolso por compra de 

passagem aérea ou de ônibus, bem como o pagamento da reserva em hotel, que seja 

efetuada antecipadamente por um atleta ou equipe, por qualquer que seja o motivo da não 

realização do campeonato na data ou na sede oficializada. 

  

Em anexo segue o flyer oficial do Campeonato Brasileiro de hockey in line – 2019 e a tabela 

com todos os jogos e respectivos horários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente 

Departamento de hockey Inline – CBHP (inlinehockey@cbhp.com.br) 

Departamento de hockey no gelo – FBH e FPHG (icehockey.sp@gmail.com) 

 

 

 



 

 

            

 

 



 

 

 



 

 

 


