Amparo, 06 de junho de 2019.
OFÍCIO 014 / 2019
REF: CONGRESSO TÉCNICO – CAMPEONATO BRASILEIRO DE HÓQUEI EM LINHA
2019 E REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE HOCKEY IN LINE

CONGRESSO TÉCNICO DE CAMPEONATO BRASILEIRO 2019
Dia: 20 de junho de 2019 (quinta-feira)
Horário: 21:30 hs
Local: Ginásio Tarumã - Curitiba
Participantes: Departamento de Hockey In Line CBHP e representantes presentes das
equipes devidamente registradas e filiadas à confederação brasileira que estarão
participando do Campeonato Brasileiro 2019.
Conteúdo do congresso:
▪ Participação do coordenador de arbitragem;
▪ Explicação da tabela, cruzamentos, regras e o regulamento conforme Oficio 013
do campeonato já divulgado;
▪ Coleta de cheques calção conforme Oficio do campeonato;
▪ Esclarecimento de quaisquer dúvidas referente ao campeonato 2019.
Todas as equipes participantes deverão enviar por e-mail (inlinehockey.cbhp@gmaill.com /
inlinehockey@cbhp.com.br) até 14 de junho (sexta-feira), suas solicitações, considerações,
bem como sugestões referente ao campeonato,

e também indicar o nome de 1 (um)

representante ou dirigente que participará do congresso.

REUNIÃO DE DEPARTAMENTO HOCKEY INLINE CBHP
Dia: 20 de junho de 2019 (quinta-feira)

Horário: 22:00 hs (horário previsto, podendo variar 15 minutos para mais ou para menos de
acordo com o desfecho do CONGRESSO TÉCNICO DE CAMPEONATO BRASILEIRO 2019)
Local: Ginásio Tarumã - Curitiba
Participantes: Departamento de Hockey In Line CBHP e dirigentes interessados conforme
abaixo especificado.
Conteúdo da reunião:
▪ Prestação de contas do campeonato 2018;
▪ Pauta proposta pelo departamento:
○ Competições CBHP;
○ Seleções;
○ Regulamento;
○ Taxas;
▪ Pauta com temas propostos pelos dirigentes (por e-mail até 14/06).

Todos os interessados deverão enviar por e-mail (inlinehockey.cbhp@gmaill.com /
inlinehockey@cbhp.com.br) até o dia 14 de junho (sexta-feira),

suas solicitações,

considerações e sugestões, e também indicar o nome de 1 (um) representante ou dirigente
que participará da reunião (informar e-mail do gmail para conectar via hangouts caso precise
de acesso remoto)

APENAS os representantes das equipes devidamente registradas e filiadas à confederação
brasileira terão direito a palavra e voto.
Os representantes não filiados poderão enviar pautas de acordo com canais e prazos já
especificados e participar como OUVINTES.
Nota: desde janeiro de 2019 o Departamento de Hockey In Line da CBHP institucionalizou a
filiação individual de atletas.

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

