A todas as Federações estaduais filiadas à CBHP que praticam a modalidade Patinação Artística

COMUNICADO 07/2020:
Ref: Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional de Patinação Artística 2020
Em seguimento aos Comunicados anteriormente publicados sobre os adiamentos, por motivo de força-maior de
saúde pública, dos Eventos nacionais do calendário esportivo de 2020; após consultas efetuadas às Federações que
praticam a Patinação Artística sobre o retorno aos treinamentos em cada um dos Estados e, através do constante
monitoramento das mais recentes decisões emanadas pelos órgãos governamentais, neste caso específico pelo
Governo do Estado de Santa Catarina e pela Prefeitura Municipal de Joinville (conforme anexos), comunicamos que:
O Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional de Patinação Artística será realizado no período de 08 a 20 de outubro
de 2020 em Joinville/SC, no Centreventos Cau Hansen.
Em razão de dificuldades também encontradas no Estado do Rio Grande do Sul, fica cancelado o Troféu Brasil, sendo
a classe Aspirantes incorporada ao Programa dos Eventos de Joinville. As inscrições serão abertas à brevidade.
As Federações que, pelas mesmas razões já anteriormente mencionadas, não puderem realizar seus Eventos
regionais, poderão autorizar a participação de seus atletas nos Eventos de Joinville.
O Comitê Técnico da CBHP estará solicitando, com 50 dias de antecedência, o envio das informações sobre situações
especificas das equipes e atletas já inscritos e dos que venham a se inscrever, para que possamos efetuar a
Programação definitiva dos Eventos.
Ainda não sabemos se, em outubro, a cidade de Joinville estará autorizando a realização de Eventos com público.
Entretanto, envidaremos nossos melhores esforços para transmitir todas as provas do nosso Evento.
Caso tenhamos de obedecer a futuros decretos neste sentido, novas medidas a respeito poderão ser eventualmente
tomadas e comunicadas, no interesse do bem-estar de todos os envolvidos.

São Paulo, 17 de julho de 2020.

Moacyr Neuenschwander Junior
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
Presidente
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