São Paulo, 30 de Julho de 2019.

OFÍCIO 020 / 2019

REF: INFORMAÇÕES – CAMPEONATO NACIONAL DE HÓQUEI EM LINHA 2019 CATEGORIA ADULTO MASCULINA

Prezados Representantes e Responsáveis,

O Campeonato Nacional de Hóquei em Linha 2019, Categoria Adulto Masculina, será
realizado nos dias 15, 16 e 17 de novembro, no estado de São Paulo, na cidade de Taubaté.
Centro de Patinação de Taubaté, Rua Professora Escolástica Bicudo, 551 – Bel recanto,
Taubaté – SP, 12031-340.

Com a quadra disponível para o evento, teremos a disposição uma quadra e gols com os
tamanhos oficiais da World Skate, piso ICECOURT, bordas adequadas para o hockey,
vestuários, banheiros para as atletas e público, arquibancada adequada para o público
previsto e área coberta para alimentação.

O formato do campeonato, definitivo, só poderá ser divulgado após o término do período
de inscrições. Podemos adiantar que pretendemos realizar um evento com 16 equipes,
sendo 04 grupos com 04 equipes cada um, divididos em sistema serpentina conforme
colocação do Campeonato Brasileiro 2019 e sorteio para equipes não participantes do
campeonato Brasileiro, esse critério foi adotado devido a não realização do campeonato
Nacional no ano anterior.

As equipes que desejam participar deverão entrar em contato por e-mail, utilizando o
endereço inlinehockey@cbhp.com.br, manifestando seu interesse.
A data limite para o manifesto de interesse é dia 05 de setembro.

INVESTIMENTO
Valor total da inscrição por EQUIPE:
- R$ 1.600,00 (mil e seiscentos) reais.

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO
até o dia 15 de setembro : A confirmação de inscrição, será feita após o envio do
comprovante de pagamento no valor de R$ 640,19 (seiscentos e quarenta reais). Valor
correspondente a 40% do valor total da inscrição que deverá ser efetivado até o dia 15 de
setembro.

- até o dia 15 de outubro: O prazo final para confirmação de inscrição será o dia 15 de
outubro (terça-feira), e as equipes deverão encaminhar um e-mail para
inlinehockey@cbhp.com.br com o comprovante de pagamento restante, R$960,19
(novecentos e sessenta reais) 60% do valor total informado, e a prévia da Lista Oficial de
Atletas. (esta Lista permanecerá em aberto até o envio da listagem final que será em 08 de
novembro)

- até o dia 20 de outubro: R$2.000,19 (dois mil reais) este será o valor da inscrição para as
equipes que não cumprirem os prazos anteriores.

- após o dia 20 de outubro não receberemos mais inscrições.

O valor da inscrição da equipe 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

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.

TODOS OS DEPÓSITOS DA MODALIDADE HOCKEY INLINE DEVEM SER
REALIZADOS ACRESCIDOS DE S$ 0,19 PARA IDENIFICAÇÃO NA CONTA CBHP.

REGISTROS E ATLETAS NOVOS
No Campeonato Nacional e na Copa do Brasil, não vamos exigir transferência, pois estes
terão caráter de Competição Aberta, para viabilizar aos atletas das equipes pequenas a
participarem dos campeonatos. Todos os atletas deverão estar renovados dentro de
suas equipes no ano vigente.

ATLETAS ESTRANGEIRAS
Liberada a participação de atletas estrangeiras com número ilimitado por equipe, contanto
que a mesma esteja regularizada na Federação do Estado pela qual sua equipe está inscrita
e consequentemente Filiado com a Confederação.

ATLETAS MENORES
Nesta categoria está liberada a participação de atletas menores com idade a partir de 15
anos completados até o início da sua participação na competição. Para todos os atletas com
idade inferior a 18 anos é necessária autorização assinada pelos pais, tutores, ou
responsáveis com firma reconhecida em cartório.
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.

INFORMAÇÕES GERAIS
Demais informações pertinentes ao evento serão encaminhadas nos próximos ofícios.

TABELA E REGULAMENTO ESPECÍFICO
Estes documentos serão enviados após a confirmação de participação oficial das equipes
de acordo com os prazos informados acima.
Observação: A Confederação Brasileira e 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.

Atenciosamente
Comitê técnico de hockey Inline – CBHP (inlinehockey@cbhp.com.br)
Comitê técnico de hockey no gelo – FBH e FPHG (fphg@fphg.com.br)

