Amparo, 15 de janeiro de 2020.
OFÍCIO 003 / 2020

REF: FILIAÇÕES INDIVIUAIS E INSCRIÇÕES EM EVENTOS OFICIAIS PARA 2020
Prezados Representantes, Responsáveis, Atletas e comunidade do hockey,

Considerando o término do ano de 2019 iniciaremos o processo de filiação individual
anual para o ano de 2020. Para esse ano a novidade será a automatização desse processo
que será todo realizado por meio de uma plataforma online. A responsabilidade pela
inserção dos atletas, treinadores e dirigentes ao sistema, em todas as categorias existentes,
será exclusivamente do DIRIGENTE da equipe / clube informado ao Departamento de
Hockey in line da CBHP. O dirigente informado receberá um LOGIN e uma SENHA para ter
acesso exclusivo ao sistema.
Ressaltamos que todos os atletas, treinadores e dirigentes para participarem dos
eventos oficiais, relacionados ao CALENDÁRIO 2020, realizados pelo Departamento de
hockey inline da CBHP, FBH e FPHG deverão estar em conformidade com a Confederação
Brasileira de Hóquei e Patinação.
Os valores referentes à filiação individual 2020 serão:


Do dia 15 de janeiro ao dia 31 de março = R$ 60,00 (desconto de 70%);



Do dia 01 de abril ao dia 30 de junho = R$ 120,00 (desconto de 40%);



Do dia 01 de julho ao dia 30 de setembro = R$ 150,00 (desconto de 25%);



Do dia 01 de outubro ao dia 31 de dezembro = R$ 200,00.

As inscrições nos eventos oficiais também serão realizadas por meio do sistema de
forma online. Os valores referentes a cada evento estará disponibilizado dentro do sistema.
É importante que cada DIRIGENTE mencionado abaixo verifique seu e-mail para que
possamos enviar o LOGIN e a SENHA referente à sua equipe / clube. Caso sua equipe /
clube não esteja na relação abaixo, por favor, nos envie os dados do DIRIGENTE, NOME
DA EQUIPE e EMAIL.

EQUIPE
AABB - SP
AABB B - SP
ACHP-MS
ALIENS
AMPARO NL-SP
BELEM BUFALOS-PA
BLADES-RS
BRAGANÇA-SP
GUARANI-SP
HIPICA-SP
HOLD YAGER-PR
JAÚ - SP
JUREMAS - SP
LONDRINA-PR
LUSA-SP
MARINGA-PR
MATERS35OVER - MS
NO FEAR-PR
PALMEIRAS-SP
PHIL-SP
PORTUGUESA-SP
RABBITS-SP
RAP ROLLERS-SP
SÃO BERNARDO-SP
SERTÃOZINHO-SP
THUNDER - PR
VENTO SUL - SC
VIPERS-MG
VIKINGS - SC

DIRIGENTE
Bete
Bete
Chico
Lucas
Cauã
Mario
Cris
Decio
Du
Capelle
Gabriel
Alyce
Katia
Washington
Decio
Luiz Alves
Lindomar
Mathias
Sergio
Danilo
Decio
Jhonathan
Wilson
Danilo
Emmerich
Nicolau
Ducatti
Stefani
Junior

EMAIL
esportesaabbsp@gmail.com
aabb@aabbsp.com.br
q1esportes@gmail.com
lucasborquezan@me.com
caua.guzman@gmail.com
mariozito@gmail.com
cristiano.schmitz@gmail.com
decio89hockey@hotmail.com
CarlosEPadua@eaton.com
lfifo14@hotmail.com
giulliano@mosenaamorim.com.br
alicy_monteiro@outlook.com
katialuisa@gmail.com
contato@londrinahockey.com
decio89hockey@hotmail.com
arq.luizalves@gmail.com
lindomarcllima@gmail.com
mathiasmark87@yahoo.com.br
secretariaesportiva@palmeiras.com.br
diretoriasbhc@gmail.com
decio89hockey@hotmail.com
jhonatan_jb@yahoo.com.br
wrtf@hotmail.com
diretoriasbhc@gmail.com
emmerich7@yahoo.com.br
nick_silva@hotmail.com
ducatti.raphael@gmail.com
contato@vipers.com.br
rcgoncalvesjunior@gmail.com

Atenciosamente
Departamento de hockey in line – CBHP (inlinehockey@cbhp.com.br)

