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Às Federações estaduais filiadas à CBHP: modalidade Patinação de Velocidade 
 
 

Em continuidade aos comunicados anteriormente emitidos pela CBHP durante a evolução da pandemia da COVID-19 
no Brasil fizemos, na noite de 16 de setembro, uma reunião virtual com as Federações estaduais da modalidade 
Patinação de Velocidade que atenderam ao convite enviado à todos no dia 10 de setembro (DF, SC e MG), onde os 
presentes puderam atualizar a situação da volta aos treinos em cada um dos estados e as perspectivas para o futuro 
de curto e médio prazos. 
 
A CBHP detalhou as atividades internacionais previstas para 2021, a saber:  
 
- Janeiro, Colômbia: Campeonato Panamericano adiado de 2020 (aguardando Convocatória oficial da WSA). Este 
evento será classificatório aos I Jogos Panamericanos Junior (Sub-23) que serão realizados em setembro em Cali; 
- Agosto, Argentina: Campeonato Sulamericano de 2021, que serão os I Roller Games Sulamericanos com a disputa 
de 8 modalidades simultaneamente (aguardando Convocatória oficial da CSP); 
- Setembro, Colômbia: I Jogos Panamericanos Junior (Sub-23), em Cali (delegação do COB); 
- Outubro, Colômbia: Campeonato mundial adiado de 2020. 
 
Em comum acordo, decidiu-se que iremos tentar realizar o campeonato brasileiro 2020 de pista em Sertãozinho, nos 
dias 04 a 06 de dezembro. Para que possamos seguir com o planejamento do evento, as federações deverão 
confirmar até o próximo dia 23 de outubro, se suas equipes (e quais) estarão aptas a participar.   
 
De acordo às informações recebidas, a CBHP analisará sobre a viabilidade de realizarmos o evento e dará uma 
resposta definitiva a todos até o dia 31 de outubro.   
 
Quanto ao Campeonato Pan Americano de janeiro, se o mesmo for confirmado e houver uma evolução favorável do 
quadro da pandemia COVID-19 no Brasil e na Colômbia, o Comitê Técnico e a Presidência da CBHP estudarão uma 
forma de convocar a seleção brasileira e autorizar os clubes eventualmente interessados em participar. Para tanto, 
deixa-se claro que o evento em questão utilizará as idades e regulamento de 2021 para todas as categorias e classes. 
 
O calendário de 2021 será posteriormente confeccionado, com base nos Eventos internacionais acima informados e 
a disponibilidade de Sedes, devido à evolução da situação sanitária nos estados. 
 
Aproveitamos a oportunidade para agradecer a compreensão, colaboração e resiliência de todos os envolvidos neste 
período em que vimos atravessando juntos essa difícil situação.  
 
São Paulo, 17 de setembro de 2020 

 

 
Moacyr Neuenschwander Junior 
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação 
Presidente                     
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