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Ata do Campeonato Brasileiro Sub15 – 2019 
 

Ata do Congresso Técnico Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins da categoria Sub15 realizado nas 
dependências do Clube Português do Recife, ás 16:00 do dia 31 de Outubro de 2019, estando presentes os 
Delegados das agremiações e Presidentes de Federações que assinam a Lista de Presença anexa. 
 
Clube Português do Recife/PE: Sr. Guilherme Villocq; pela Federação Pernambucana de Patinagem: Sr. Mário 
Guedes, Presidente, pela Federação Cearense de Hóquei e Patinagem o Sr. Theodeberto Viera, pelo Fortaleza 
Esporte Clube o Sr. Danilo Medeiros e pela CBHP o Sr. Moacyr Junior, Presidente, que dirigiu os trabalhos 
deste Congresso.  
 
Dando sequência o Presidente da CBHP deu boas-vindas aos presentes e iniciou os trabalhos com a seguinte 
Ordem do Dia: 
- Credenciamento dos Delegados e Recebimento das Listas de Boa-Fé de que menciona o Art. 7º. Do 
Regulamento 
- Aprovação da Tabela de Jogos já enviada anteriormente - anexa. A tabela foi aprovada. 
 
Foi solicitada a todos as relações de atletas dos clubes presentes. Na sequência foi aprovada a Tabela e 
esclarecidas algumas dúvidas técnicas sobre o Regulamento e Regras de jogo vigentes. Foi confirmado que o 
tempo dos jogos será de 15 x 15 minutos. 
  
Foi informado aos clubes participantes que o quadro de arbitragem era composto da seguinte maneira, 
Leandro Agra (presente no Congresso), José Ailton e Luís Antônio Alexandrino (mesário) todos de PE. 
  
Na sequência foi formada a Comissão Disciplinar que será composta dos seguintes membros: Luís Fernando 
Pierri Gil, Theodeberto Viera e Mário Guedes, que a presidirá  
 
Ficou decidido que as próximas Sedes (e idades sem exceções de nenhuma espécie) dos Campeonatos 
brasileiros serão:  
 
Infantil (Sub 16): Santos/SP (maio, junto com o campeonato internacional de Masters) 
Adultos e Mirim (Sub14): Recife/PE (outubro) 
 
Copa Nordeste (Juvenil = Sub18): Fortaleza/CE (julho) 
 
Ficou também decidido que, a partir de 2020, os clubes sediantes dos campeonatos de base (exceto os 
campeonatos de Adultos) deverão arcar com as despesas de alimentação das equipes participantes. 
 
Por fim, ficou também decidido que a partir de 2020, as equipes poderão inscrever até 9 jogadores de linha e 
até 3 goleiros em todos os campeonatos nacionais, conforme norma vigente nos Mundiais da World Skate. 
 
O Congresso foi encerrado as 17:45 quando dei por encerrado os trabalhos e lavrei está ata. 
 

 
 
Moacyr Junior 
Presidente da CBHP 
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