Curitiba, 22 de junho de 2019.
Em 20 de junho de 2019 os representantes abaixo listados se reuniram para que os temas
aqui registrados fossem apresentados e discutidos.
Lista de participantes:
Nome

Entidade

Função

Alexandre Capelle

CBHP

Diretor geral

José Alexandre

CBHP

Diretor de Seleções

Mirian Albertoni

CBHP

Diretora categorias de
base

Gustavo Tecchio

CBHP

Diretor Financeiro e
Técnico

Luiz Fernando Almeida Arbitragem

Responsável Geral

Rafael

Organização Coordenador

Washington

Mídia

Fotografo

Jaime Santos

SBHC

Dirigente Financeiro

Danilo Gazinhato

SBHC

Dirigente

Luiz Alves

Maringá

Dirigente

Carlos Eduardo
Mendes

Lusa

Representante

Clayton Maciael

Lusa

Representante

Sergio Graciano

Palmeiras

Dirigente

Fabio Bossi

Palmeiras

Técnico

Rafael Calhelha

AABB A

Técnico

Bruno Sano

AABB B

Técnico

Elisabeth Nakagawa

AABB

Dirigente

Stefani Vital

Vipers

Dirigente

Cauã Guzman

Amparo NL

Dirigente

Nicolau Mendes

Thunder

Dirigente

Douglas Felizardo

Thunder

Representante

Cristiano Schmitz

Blades

Dirigente

O congresso foi iniciado com mensagens do organizador do evento Rafael
• Rafael falou dos esforços da organização para trazer o evento para o ginásio;
• Transmissão dos jogos pela Capivara Web apenas no fim de semana por conta do
custo;
• Foi exibido o material de panfletagem elaborado (2 tiragens de 1000 itens) e informado
que teria distribuição no shopping durante o fim de semana;
• Foi apresentado o representante de mídia Washington;
• Foi solicitado aos dirigentes informar às equipes:
o Organizar os equipamentos - não obstruir saída de emergências.
o Colocar equipamentos na parte de cima da arquibancada;
o Puck fora da quadra, não pode ficar jogando;
o Chegaram novos visitantes por conta da circulação no shopping, então devemos
cuidar da imagem:
• Não dormir nas arquibancadas;
• Não jogar pucks fora da quadra;
• Organizar equipamentos.
o Há cláusulas de contrato de cuidado com o bem público
• Não deve ser acessada a área da tribuna, é só para prefeitos,
governadores e convidados, qualquer dano gera processo administrativo.
o Não pode fumar no ginásio;
o O consumo de bebida na arquibancada foi liberado
• Solicitado aos dirigentes ajudar a orientar atletas e o público.
Apresentação do Washington responsável pela mídia do evento
• Possui empresa de marketing e atua na elaboração dos materiais visuais da CBHP;
• Projeto de fazer um portal do Hockey com todo o ambiente do Hockey;
• Controle de mídia do campeonato para criar edições de vídeos para deixar a
modalidade mais atraente;

CONGRESSO TÉCNICO DE CAMPEONATO BRASILEIRO 2019
O formato técnico do campeonato foi mantido por conta da falta de discussão formal
do tema nos últimos anos.
Foi apresentado o formato da tabela definido para o campeonato.
Foi identificado que o cruzamento das quartas de finais não é o melhor cenário, pois
há a possibilidade de alguma equipe optar por perder para ter um caminho mais fácil
até a final.
SITUAÇÃO ATUAL
1A

X

MELHOR 3 ENTRE B e C

1B

X

3A

1C

X

2B

2A

X

2C

SITUAÇÃO PROPOSTA
1A

X

MELHOR 3 ENTRE B e C

1B

X

3A

1C

X

2A

2B

X

2C

Foi apresentada a situações atuais e uma solução, todos os presentes entenderam o
cenário e votaram da seguinte maneira
Equipe

Voto

Palmeiras Atual
AABB

Atual

Thunder

Novo

SBHC

Atual

No Limits

Novo

Lusa

Atual

Mustache

Atual

Vipers

Novo

Blades

Novo

As demais equipes não enviaram representantes para o congresso.
Foi mantido o formato atual.

Arbitragem
Responsável pela organização Luiz Fernando (Lu) sob a responsabilidade do
Tecchio.
Seria o melhor solução, cada equipe enviar 2 árbitros, mas hoje não é possível.
Lu solicitou a participação de integrantes das equipes AABB [Rafinha, Sano]
Palmeiras [Gabriel, Marlon, Henrique] Vipers [Pedrinho] quando necessário.
Não foi possível enviar a escala antecipadamente pela indisponibilidade dos
árbitros.
Além dos mesários haverá um delegado na mesa.
Cheque Calção
As equipes devem entregar os cheques em 21/06 até o horário do almoço,
conforme detalhes especificados no Ofício.
Foi ponderado a necessidade de atenção em possíveis saídas de puck da quadra,
público, prestadores de serviços.
Foi sugerido mudar a equipe de fisioterapia de lugar.
Não foi cobrado multa para alterações na lista por conta de todas as situações que
ocorreram no campeonato e para que as equipes não fossem prejudicadas.

REUNIÃO DE DEPARTAMENTO HOCKEY INLINE CBHP
Foi solicitado a apresentação do controle de filiados e transferências.
Foi mostrado as planilhas de controle e dois casos com comprovantes de pagamento
(Edson Godoy e Felipe Geraldini).
Todos os presentes entenderam o controle de filiações e transferências não restando
questionamentos.
Foi informado que esse controle será tornado público.
Foi apresentado material (anexo) e todas as dúvidas solucionadas.
Apresentada a organização do Departamento de Hockey In Line e esclarecido que esse
departamento não necessita de aprovação de dirigentes para ser composto, como ocorre na
formação da diretoria da Federação paulista, de acordo com o estatuto da CBHP. Foi
oficializado nessa reunião a nova formação da diretoria do departamento.
Foi listado os canais de comunicação com o departamento e oficializado que as
comunicações oficiais devem ocorrer por e-mail e o grupo de dirigentes de Whats App será
composto apena spor dirigentes de equipes oficiais, federações e projetos.
Foi apresentado o Fluxo financeiro do Departamento e esclarecido que toda entrada de
recursos acontece para a CBHP e o Departamento de Hockey In Line só tem acesso aos
recursos liberados pela CBHP para a realização de eventos e reembolso de despesas, não
havendo receita para o departamento com valores coletados com taxas e multas.
Foi apresentado a prestação de contas do Campeonato Brasileiro 2018 para todos os
presentes e esclarecido que sem patrocínio não há condições de realizar o evento pois as
taxas de equipes não cobrem os custos de organização.
Foi apresentada a iniciativa de contato com cias aéreas para que sejam liberados dois sticks
por atleta nas viagens aéreas contando como um único volume de equipamento, trabalho
sendo realizado pela diretora Liege Gallo.
Foi apresentado o calendário de segundo semestre disponível no site da CBHP e os
seguintes pontos foram discutidos:
• Tour Cup não é um evento da CBHP, mas esse evento, como qualquer outro que
queira divulgação da CBHP deve solicitar e estar de acordo com os procedimentos de
punição unificada, por esse motivo apenas esse evento está no calendário oficial hoje;
• Campeonato Sulamericano de menores em Setembro não terá a participação da
CBHP, mas atletas que optarem por participar com seus clubes estão liberados;
• Está previsto campeonato Sulamericano adulto para Outubro em Curitiba mas
depende de engajamento de equipes de outros países para se concretizar;
• Nacional em Contagem em Novembro, provavelmente não será realizado por conta da
realização do sulamericano e porque Novembro é época de chuvas e há riscos em se
comprometer com a realização do Evento na cidade segundo o dirigente Stefani Vital.
Esse tema deve ser resolvido em até 60 dias.

Foi apresentada a proposta de calendário para o ano de 2020 mas esse precisa ser
verificado com as federações para que não haja concorrência de data, e foi solicitado para
que os dirigentes analisem as datas propostas e enviem suas ponderações.
As sedes interessadas em organizar os eventos devem enviar e-mail para o Departamento
de Hockey In line solicitando sediar a competição e descrevendo quais os benefícios da
sede para a tomada de decisão.
Foi informado aos dirigentes que havia ainda muitos assuntos a serem discutidos,
principalmente o formato técnico do Campeonato Brasileiro de 2020 mas por conta do
horário e as competições do dia seguinte a reunião foi interrompida e solicitado que os
dirigentes identificassem um novo período para que fosse dado continuidade na reunião.
Apenas os temas apresentados e esclarecidos do material apresentado serão anexados a
ATA.
Ainda durante essa reunião pontualmente foram abordados os temas:
• Agradecimentos ao Vipers e Keviva pela realização do Amistoso Infantil.
• Solicitado aos dirigentes e equipes prestigiar a apresentação da seleção 21/06 às 20h.
• Cumprimentos ao técnico Fábio Bossi e atletas envolvidos no mundial MASTER.
• Possibilidade de transmissão das finais pela Band Sports.
• Premiação para o Campeão desse campeonato R$ 2000,00.
• Solicitado que os dirigentes preservem as categorias de base de conflitos entre os
clubes para que os atletas possam se manter unidos fortalecendo a modalidade.
Agradecimentos a todos os presentes.

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

ANEXO – MATERIAL APRESENTADO NA REUNIÃO

