Mensagem à toda a comunidade brasileira dos esportes sobre patins:

Caros atletas, técnicos, juízes, oficiais, dirigentes, colaboradores da CBHP e demais membros de nossos
mais de 100 clubes e academias confederados em todas as modalidades:
Devido à pandemia da COVID-19, estamos todos vivendo uma dura e inédita realidade com a interrupção
da maioria das atividades diárias de todas as pessoas ao redor do mundo e, infelizmente e como não
poderia deixar de ser, o esporte não é uma exceção à este quadro.
Apesar de que somos acostumados aos grandes desafios no âmbito esportivo, estamos todos enfrentando
também momentos de grandes desafios pessoais, profissionais e familiares.
Para ficarmos restritos apenas ao ambiente do esporte, temos visto a ocorrência de fatos sem precedentes
em todo o mundo: campeonatos estaduais, nacionais e continentais de todas as modalidades esportivas
sendo adiados ou até cancelados – como são os casos do Torneio de Tênis de Wimbledom, cancelado
pela primeira vez em sua centenária história (à exceção dos anos de guerra); de diversas etapas da
milionária Formula-1 também já canceladas ou adiadas e, fato também inédito, os Jogos Olímpicos de
Tóquio tendo sido pela primeira vez em seus mais de 100 anos, inevitavelmente adiados por um ano.
As tomadas de decisão sobre estes cancelamentos e adiamentos tem sido difíceis, mas inevitáveis, pois a
vida das pessoas envolvidas nos Eventos estará sempre em primeiro lugar.
Neste sentido, aproveitamos para agradecer a todos pelo suporte, apoio e compreensão que temos
recebido e pela resiliência, que temos compartilhado com todos de nossa comunidade.
Sabemos que cada modalidade tem sua dinâmica específica e a preparação atlética demanda diferentes
situações relativas, não só ao tempo de treinamento para o retorno às competições, mas também a todo um
conjunto de necessidades próprias de cada modalidade sejam individuais ou de equipe: piscinas, campos,
montanha, mar, circuitos, quadras, pistas, rampas, coreografias, patins, tacos, táticas, estratégias etc.
Por tudo isto, sabemos que “ treinar em casa ” é quase impossível numa situação de quarentena e
afastamento social o que, já de princípio, impede o contato dos técnicos e seus atletas. Também devido à
isto, todos os praticantes tem o nosso apoio e admiração pela criatividade que tem tido para enfrentar e
prepara-se minimamente neste duro momento.
Mas tudo passa e, passada à pandemia, um dos maiores desafios será a retomada de nossas atividades.
Estamos comprometidos em buscar soluções para esta retomada, com o intuito de realizar todos os
Eventos previstos. Seguiremos em constante contato com os organizadores locais de cada Sede,
monitorando a reabertura das atividades em seus estados e municípios para poder reconvocar os Eventos
em definitivo, tão logo seja possível e com o mínimo de tempo necessário ao retorno dos treinamentos
específicos de cada modalidade.
Também, quando a pandemia do novo coronavírus tenha passado, voltaremos a realizar seminários
técnicos e autorizaremos a realização de clínicas e intercâmbios, no Brasil e no exterior, neste caso,
dependendo da situação de cada país.
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Com estas medidas, acreditamos que estaremos todos melhor preparados para as atividades do
calendário internacional de 2021 que certamente se iniciará mais cedo, para compensar o tempo perdido
por todos devido às quarentenas de cada país em 2020.
O mundo será diferente em todos os aspectos a partir desta pandemia e isto inclui, dentre outros fatores,
que teremos de replanejar todos os calendários esportivos, nacionais e internacionais - o que já está
ocorrendo e não será diferente para 2021.
Enquanto isto, seguimos recomendando a todos, que se orientem pelos protocolos sanitários de seus
municípios, para que estejam seguros contra a COVID-19.
Cuidem-se muito e aproveitem estes momentos para refletir e, sempre que possível, estar mais próximo
de seus familiares

São Paulo, 09 de abril de 2020.

Moacyr Neuenschwander Junior
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
Presidente
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