
 

 

     
 

São Paulo, 21 de Julho de 2019.  

 

OFÍCIO 017 / 2019  

 

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

CATEGORIA FEMININA 

Prezados Representantes e Responsáveis,  

 

Considerando o término do prazo para as inscrições, conforme informado no Ofício 015, o 

Campeonato Brasileiro de Hóquei em Linha 2019, Categoria Feminina, será composto pelas 

seguintes equipes:  

 

▪ AMPARO NO LIMITS – SP (Campeão 2018) 

▪ AABB – SP (Vice Campeão 2018) 

▪ JUREMAS – SP (3º lugar 2018) 

▪ SERTÃOZINHO – SP (4º lugar 2018) 

▪ JAÚ – SP (5º lugar 2018) 

▪ BELÉM BÚFALOS – PA  

▪ SÃO BERNARDO HOCKEY – SP  

▪ VIPERS – MG  

 

Considerando o resultado do Campeonato Brasileiro de 2018 e utilização de ordem 

alfabética para as equipes que não participaram do Campeonato Brasileiro Feminino ano 

passado, conforme acordado em vídeo conferência realizada com os dirigentes de todas as 

equipes acima citadas e o Comitê Técnico de Hockey Inline CBHP em 06/07/2019 das 18 as 

20h, os grupos ficaram da seguinte maneira utilizando o sistema da serpentina: 

 

 

 

Grupo A Grupo B

AMPARO NL - SP AABB - SP

SERTÃOZINHO - SP JUREMAS HOCKEY - SP

JAÚ - SP BELEM BUFALOS - PA

VIPERS - MG SBHC - SP



 

 

     
 

REGULAMENTO ESPECÍFICO  

▪ Todas as equipes deverão encaminhar até o dia 12 de agosto a LISTAGEM 

OFICIAL DA EQUIPE. Todos os nomes que constarem nessa listagem deverão 

estar em dia com a FILIAÇÃO anual do Comitê Técnico de Hockey In Line da CBHP. 

As equipes que tenham atletas em situação de TRANSFERÊNCIA deverão 

encaminhar a FICHA DE TRANSFERÊNCIA, das mesmas juntamente com o 

comprovante da taxa para o e-mail inlinehockey@cbhp.com.br até o dia 12 de 

agosto. O envio após essa data será cobrado uma multa de R$50,00.  

▪ A idade mínima permitida para participar do Campeonato Brasileiro Feminino é 13 

anos completados antes da data do evento, 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 

01 goleira e máximo de 16 atletas de linha e 02 goleiras.  

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

auxiliar que constarem na LISTAGEM OFICIAL DA EQUIPE.  

▪ Os jogos terão 02 (dois) períodos de 12 minutos cada (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).  

▪ Se houver diferença de 8 gols entre as equipes, o tempo passará a ser corrido. 

▪ O intervalo entre um jogo e outro será de 50 minutos, mas o início do aquecimento 

de um jogo poderá  ser antecipado em até 15 minutos, e se alguma das equipes 

não estiver disponível para o início do jogo antecipado sofrerá as mesmas 

penalizações previstas para atraso de jogo. 



 

 

     
 

▪ Equipe que provocar atraso de início de jogo sofrerá uma Penalização Menor a cada 

5 minutos de atraso, que não podem ser somadas para o início do jogo, ou seja, 

deverão ser cumpridas na sequência uma da outra caso haja mais de uma 

penalização aplicada. 

▪ 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 05 (cinco 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 com cores predominantemente iguais. Se as calças 

não forem iguais, deverão ao menos ter a mesma paleta de cores. 

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

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

uso de capacete com meia viseira. A Confederação Brasileira de Hockey recomenda 

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 das atletas e 

também dos árbitros. Estes equipamentos deverão ser de marcas oficiais 

industrializadas. Tanto a Confederação quanto a organização do evento e a sede 

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 e B.  

▪ A fase seguinte, SEMIFINAIS, FINAIS e decisão de colocações serão conforme a 

tabela informa. (tabela em anexo) 

▪ TODOS OS PARTICIPANTES DEVEM PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE 

ARBETURA OFICIAL DO EVENTO 

 



 

 

     
 

PONTUAÇÃO  

▪ Vitória: 3 pontos 

▪ Empate: 1 ponto para cada equipe (apena na 1ª fase) 

▪ Vitória nos pênaltis: 2 pontos (a partir da 2ª fase) 

▪ Derrota nos pênaltis: 1 ponto (a partir da 2ª fase) 

▪ 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: 

▪ Disputa de 1ª a 4ª colocação 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.  

▪ Disputa de 5ª a 8ª colocação serão cobrados três pênaltis para cada equipe e 

persistindo o empate, serão cobrados pênaltis alternados.  

 

VALORES FINANCEIROS 

Valor total da inscrição por EQUIPE:  

- O valor foi calculado de acordo com as opções selecionadas pelos dirigentes das 8 

equipes que confirmaram a inscrição, sendo calculado e dividido entre as equipes 

participantes, sendo descartada pelas equipes a transmissão dos jogos via Capivara Web 

Esportes.Todos os custos acordados com as equipes contam na tabela de serviços anexa. 

▪ Algumas equipes informaram que participarão com 18 atletas, assim o número de 

medalhas precisou ser ajustado. 



 

 

     
 

▪ até o dia 20 de julho: A confirmação de inscrição, para as equipes interessadas, 

será feita após o envio do comprovante de pagamento no valor de R$ 500,19 e a 

previsão do numero de atletas por equipe. (As confirmações foram realizadas mas 

nem todos os pagamentos foram realizados conforme o solicitado). 

▪ até o dia 05 de agosto: O prazo final para conclusão de inscrição será o dia 05 de 

agosto (segunda-feira), e as equipes deverão encaminhar um e-mail para 

inlinehockey@cbhp.com.br com o comprovante de pagamento no valor final 

conforme acima descrito, a ser confirmado com todos os dirigentes envolvidos até 20 

de julho.  

▪ valor da inscrição da equipe R$ 1.100,19 (mil e cem reais e 19 centavos) deverá 

ser depositado / transferido para:  

 

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação  

Banco do Brasil  

Ag: 1199-1  

Cc: 200.101-2  

CNPJ: 65.036.329/0001-58   

TODO DEPÓSITO RELACIONADO AO HOCKEY IN LINE NA CONTA DA CBHP 

DEVE SER REALIZADO COM O ACRÉSCIMO DE R$ 0,19 APENAS POR CONTA DE 

IDENTIFICAÇÃO DA MODALIDADE NUMA CONTA CORRENTE UNIFICADA. 

Caso uma equipe cancele sua participação com antecedência inferior a 15 dias da 

competição ou após a divulgação da tabela, deverá pagar multa de R$1.000,00 (mil 

reais). Caso não seja possível a participação de uma equipe substituta, os jogos 

da equipe desistente serão considerados W.O. 

 

REGISTROS E ATLETAS NOVAS  

▪ As atletas que não possuem registro ou estão irregulares com a Confederação / 

Federação Brasileira deverão providenciar juntamente aos seus clubes, equipes e 

Federação do seu Estado essa regularização.  

▪ As mesmas deverão entrar em contato com o Comitê Técnico de Hockey Inline da 

CBHP e apresentarem os documentos necessários. As equipes que não possuírem 



 

 

     
 

Federação em seu Estado deverão entrar em contato urgente com o Comitê técnico 

de Hockey Inline da CBHP. Todas as atletas deverão estar filiadas ao Comitê 

técnico de Hockey In Line da CBHP - Confederação Brasileira de Hóquei e 

Patins e apresentar documentação original antes da 1ª partida.  

 

TAXAS DE FILIAÇÃO E TRANSFERÊNCIA  

▪ Apesar do processo de filiação e transferência ter sido divulgado em Janeiro de 2019 

e abordado em congresso de dirigentes, o tema não foi devidamente tratado por 

essa categoria, assim sendo, com a divulgação do campeonato e da obrigatoriedade 

de filiação à Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, esse comitê técnico foi 

procurado pelos dirigentes, e informado que essa obrigatoriedade inviabilizaria a 

participação de atletas e equipes, principalmente as equipes de fora do Estado de 

SP, que teriam custos com locomoção e alimentação, já que a hospedagem está 

sendo providenciada pela sede AABB – SP. 

▪ Dada essa situação, o Comitê Técnico de Hockey In Line, em incentivo à modalidade 

e em respeito às atletas e clubes que seguiram o procedimento no período correto, 

em caráter de exceção para 2019, convencionou a tabela de preços abaixo 

detalhada para o processo de filiação e transferência. 

▪ Esse comitê técnico, em vídeo conferência realizada em 06/07/19 com os dirigentes 

de todas as equipes interessadas em participar do campeonato Brasileiro Feminino 

2019, esclareceu que esse processo de exceção não ocorrerá em 2020, assim 

sendo, as atletas estarão sujeitas a tabela de valores a ser divulgada em janeiro de 

2020. 

▪ Ainda foi esclarecido que a transferência só é necessária quando a atleta já disputou 

alguma competição OFICIAL por uma equipe e deseja jogar o campeonato Brasileiro 

por outra, porque a FILIAÇÃO é validada a partir da primeira participação em 

competição OFICIAL. 



 

 

     
 

▪ Ainda em 2019, o Comitê técnico de Hockey In Line institucionalizou a filiação 

independente de atletas, permitindo que os mesmos se filiem a CBHP sem que haja 

a visibilidade por qual equipe o atleta disputará competições oficiais no ano corrente. 

 

▪ Ainda foi informado que as inscrições do campeonato deverão ser pagas até 

05/08, mas as taxas de filiações e transferências serão aceitas, se necessário, 

até a data da primeira partida do Campeonato Brasileiro 2019. 

▪ Os dirigentes foram encorajados a participarem dos congressos anuais onde esse e 

outros temas são discutidos e votados por todos os presentes. 

 

▪ Valores de Referência para Filiações de todas as categorias:   

  

REGRAS GERAIS 

▪ 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 estrangeiras com número ilimitado por equipe, 

contanto que a mesma esteja regularizada junto ao Comitê Técnico de Hockey In 

Line da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação.  

▪ Todas as atletas deverão apresentar o documento original de identidade (RG) ou 

CNH com foto antes do início do primeiro jogo. 

TIPO

MENOR

1º ANO MENOR

ADULTA 

FORA SP

ADULTA 

SP
FILIAÇÃO -$                 50.19$     50.19$     70.19$     
TRANSFERENCIA -$                 -$         - 50.19$     

Valor Julho Valor Agosto
170.19$          190.19$          

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


 

 

     
 

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

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

automaticamente, expulsas do Campeonato e a equipe será excluída da competição 

do ano seguinte. E as atletas que forem penalizadas e constar no relatório da súmula 

como briga serão impossibilitada de participar do campeonato por outra equipe no 

ano seguinte. 

▪ 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.  

▪ 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. 

▪ 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 Comitê 

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 

Comitê 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 Comitê Técnico de Hóquei em Linha 

da CBHP. Os diretores do Comitê Técnico 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://instagram.com/inlinehockeycbhp?igshid=1sn3vxm3d3cdb), do Comitê 

Técnico de Hockey In Line.  

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

de Hóquei 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.  

 

ANEXOS 

▪ Flyer oficial do do Campeonato Brasileiro Feminino de hockey in line – 2019 

▪ Tabela com todos os jogos e respectivos horários 

▪ Pacotes de serviços selecionados 

▪ Tabela de arbitragem 

▪ Equipe 

▪ Resumão 

 

Atenciosamente  

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

 



 

 

     
 

Flyer oficial do do Campeonato Brasileiro Feminino de hockey in line – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     
 

Tabela com todos os jogos e respectivos horários 

Grupo A Grupo B 

AMPARO NL - SP AABB - SP 

SERTÃOZINHO - SP JUREMAS HOCKEY - SP 

JAÚ - SP BELEM BUFALOS - PA 

VIPERS - MG SBHC - SP 

 

JOGO CONFRONTOS HORÁRIO 

SÁBADO 24/08 

1 AABB - SP X SBHC - SP 9:00 

2 JUREMAS HOCKEY - SP X BELEM BUFALOS - PA 9:50 

3 SERTÃOZINHO - SP X VIPERS - MG 10:40 

4 AMPARO NL - SP X JAÚ - SP 11:30 

ABERTURA OFICIAL 12:20 

5 AABB - SP X BELEM BUFALOS - PA 13:10 

6 JUREMAS HOCKEY - SP X SBHC - SP 14:00 

7 AMPARO NL - SP X SERTÃOZINHO - SP 14:50 

8 JAÚ - SP X VIPERS - MG 15:40 

9 AABB - SP X JUREMAS HOCKEY - SP 16:30 

10 BELEM BUFALOS - PA X SBHC - SP 17:20 

11 AMPARO NL - SP X VIPERS - MG 18:10 

12 SERTÃOZINHO - SP X JAÚ - SP 19:00 

DOMINGO 25/08 

5º A 8º LUGAR 

13 3º DO GRUPO A X 4 º DO GRUPO B 10:30 

14 4 º DO GRUPO A X 3 º DO GRUPO B 11:20 

SEMI 

15 1 º DO GRUPO A X 2 º DO GRUPO B 12:10 

16 2 º DO GRUPO A X 1 º DO GRUPO B 13:00 

7º E 8º 

17 PERDEDOR JOGO 13 X PERDEDOR JOGO 14 13:50 

5º E 6º 

18 VENCEDOR JOGO 13 X VENCEDOR JOGO 14 14:40 

3º LUGAR 

19 PERDEDOR JOGO 15 X PERDEDOR JOGO 16 15:30 

FINAL 

20 VENCEDOR JOGO 15 X VENCEDOR JOGO 16 16:20 

PREMIAÇÃO 17:10 
 



 

 

     
 

Pacotes de serviços selecionados 

Premiação   
Item Qtd Preço Total   
Medalhas (1º, 2º e 3º) 54  $          13.80   $      745.20    
Trofeu Campeão 1  $       140.00   $      140.00    
Individual - Medalha 5  $          13.80   $        69.00    

Etiquetas identificadoras 59  $            2.00   $      118.00    

TOTAL  $                                                       1,072.20    
Premiação individual para 2 goleiras por equipe     
O numero de medalhas a ser produzida depende da quantidade de atletas por equipe, 18 ateltas 

Será utilizada a arte padrão para as medalhas não gerando custo adicional   

      

Transmissão   
Item Qtd Preço Total   

Facebook/HockeyInlineCBHP 20  $                 -     $               -      

TOTAL  $                                                                   -      
Havendo disponibilidade de conexão os jogos serão transmitidos pelo Facebook  

      

Fotografia   
Item Qtd Preço Total   

Fotografa @namtar.steph.photo 2  $       100.00   $      200.00    

TOTAL  $                                                          200.00    
A Fotógrafa @namtar.steph.photo trabalhará apenas com ajuda de custo 

      

ITENS PADRÃO   
Item Qtd Preço Total   
ARBITRAGEM/MESA (*) 20  $       160.00   $  3,200.00    
STAFF 2  $       100.00   $      200.00    
ORGANIZAÇÃO 1  $    3,000.00   $  3,000.00    
REPASSE CBHP 1  $       500.00   $      500.00    

MATERIAIS FPHP 1  $          30.00   $        30.00    

TOTAL KIT  $                                                       6,930.00    
Os custos não incluem as taxas de Filiação das atletas. Obrigatória para  a participação no Campeonato 

      

RESUMO     
ITEM Valor     
Premiação  $    1,072.20      
Transmissão  $                -        
Fotografia  $       200.00      
Itens Padrão  $    6,930.00      

TOTAL  $    8,202.20      

TOTAL/EQUIPE  $    1,025.28   Quantidade de Equipes 8 

O valor da inscrição será arredondado para multiplos de 100 e não poderá ultrapassar 1500,00 a não ser que 
seja aprovado por 100% dos envolvidos 



 

 

     
 

Tabela de arbitragem 

JOGO CONFRONTOS HORÁRIO ÁRBITROS 

SÁBADO 24/08 Principal Auxiliar 

1 AABB - SP X SBHC - SP 9:00 Emmerich Leonardo 

2 JUREMAS HOCKEY - SP X BELEM BUFALOS - PA 9:50 Rafael Jhonatan 

3 SERTÃOZINHO - SP X VIPERS - MG 10:40 Marlon Leonardo 

4 AMPARO NL - SP X JAÚ - SP 11:30 Marlon Jhonatan 

ABERTURA OFICIAL 12:20     

5 AABB - SP X BELEM BUFALOS - PA 13:10 Emmerich Jhonatan 

6 JUREMAS HOCKEY - SP X SBHC - SP 14:00 Rafael Emmerich 

7 AMPARO NL - SP X SERTÃOZINHO - SP 14:50 Rafael Leonardo 

8 JAÚ - SP X VIPERS - MG 15:40 Marlon Jhonatan 

9 AABB - SP X JUREMAS HOCKEY - SP 16:30 Rafael Leonardo 

10 BELEM BUFALOS - PA X SBHC - SP 17:20 Emmerich Jhonatan 

11 AMPARO NL - SP X VIPERS - MG 18:10 Rafael Emmerich 

12 SERTÃOZINHO - SP X JAÚ - SP 19:00 Marlon Leonardo 

DOMINGO 25/08     

5º A 8º LUGAR     

13 3º DO GRUPO A X 4 º DO GRUPO B 10:30 Marlon   

14 4 º DO GRUPO A X 3 º DO GRUPO B 11:20 Marlon   

SEMI     

15 1 º DO GRUPO A X 2 º DO GRUPO B 12:10 Rafael   

16 2 º DO GRUPO A X 1 º DO GRUPO B 13:00 Rafael   

7º E 8º     

17 PERDEDOR JOGO 13 X PERDEDOR JOGO 14 13:50 Marlon   

5º E 6º     

18 VENCEDOR JOGO 13 X VENCEDOR JOGO 14 14:40 Malon   

3º LUGAR     

19 PERDEDOR JOGO 15 X PERDEDOR JOGO 16 15:30 Rafael   

FINAL     

20 VENCEDOR JOGO 15 X VENCEDOR JOGO 16 16:20 Rafael   

PREMIAÇÃO 17:10     

 

 

 

 

 



 

 

     
 

Equipe 

COORDENAÇÃO MIRIAN ALBERTONI 

ORGANIZADOR JOSÉ ALEXANDRE GUILARDI 

DIRETOR TÉCNICO JOSÉ ALEXANDRE GUILARDI 

DIRETOR ARBITRAGEM RAFAEL DE MAGALHÃES 

ARBITRO RAFAEL DE MAGALHÃES 

ARBITRO EMMENRICH FRANCISCO DE SOUZA 

ARBITRO JHONATAN BATISTA SANTOS 

ARBITRO LEONARDO PESSOA 

ARBITRO MARLON C. SCATOLIN 

MESA LAYLA PASSOS 

MESA NOELIA CHAGAS 

STAFF EDUARDO XAVIER 

FOTOGRAFIA STEPH JULIA 

TRANSMISSÃO VOLUNTÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     
 

Resumão 

EVENTO CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO 2019 

DATA 24 E 25/08/2019 

LOCAL AABB - SP 

ENDEREÇO Endereço: Estr. de Itapecerica, 1935 - Vila Prel, São Paulo - SP, 05835-005 

INSCRIÇÃO EQUIPE R$ 1100,19 

DATA LIMITE PAGAMENTO 05/08/2019 

FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO BANCARIO CONTA CBHP 

DATA LIMITE LISTA DE ATLETAS 12/08/2019 

DATA LIMITE PAGAR FILIAÇÃO 24/08/2019 

INICIO DOS JOGOS SÁBADO 09:00H 

ABERTURA OFICIAL SÁBADO 12:20h 

INICIO DOS JOGOS DOMINGO 10:30H 

PREMIAÇÃO DOMINGO 17:10H 

TAXA FILIAÇÃO MENOR 1º ANO  $ -    

TAXA TRANSFERÊNCIA MENOR 1º ANO  $ -    

TAXA FILIAÇÃO MENOR SP  $ 50.19  

TAXA TRANSFERÊNCIA MENOR SP  $ -    

TAXA FILIAÇÃO ADULTA SP  $ 70.19  

TAXA TRANSFERÊNCIA ADULTA SP  $ 50.19  

TAXA FILIAÇÃO ADULTA FORA SP  $ 50.19  

TAXA TRANSFERÊNCIA ADULTA FORA SP  $ -    

IDADE MÍNIMA 13 ANOS 

GOLEIRO MASCULINO NÃO PODE 

PARTICIPAÇÃO DE MENORES AUTORIZAÇÃO RESPONSÁVEIS COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO 

PARTICIPAÇÃO DE ESTRANGEIROS ILIMITADA, DESDE QUE SEJA FILIADA 

NUMERO MÍNIMO DE ATLETAS 06 DE LINHA E 01 GOLEIRA 

NUMERO MÁXIMO DE ATLETAS 16 DE LINHA E 02 GOLEIRAS 

TEMPO DE JOGO 12X12 CRONOMETRADO 

TEMPO DE INTERVALO 5 MINUTOS 

TEMPO DE AQUECIMENTO 5 MINUTOS 

TEMPO TÉCNICO 1 MINUTO 

ADIANTAMENTO DA TABELA MÁXIMO 15 MINUTOS 

MUDANÇAS NA DINÂMICA DO JOGO 8 GOLS DE DIFERENÇA - TEMPO CORRIDO 

EMPATE 1ª FASE 1 PONTO PARA CADA EQUIPE 

EMPATE DISPUTA 5º A 8º PENALTIS 

EMPATE DISPUTA 1º A 4º 5 MINUTOS OVERTIME 3X3 GOLDEN GOL + PENALTIS 

ATRASO DE JOGO, A CADA 5 MINUTOS PENALIDADE MENOR 

UNIFORME 
JERSEYS IGUAIS, NUMERAÇÕES DISTINTAS. CALÇAS COM AS MESMAS 
CORES 

INFRAESTUTURA VESTIÁRIOS COM CHUVEIROS, FÁCIL ACESSO À ALIMENTAÇÃO 

 

 


