Federações estaduais que praticam a modalidade Hóquei sobre Patins
COMUNICADO 02/2021: Campeonato Brasileiro Adultos 2020 (masculino e feminino)

De acordo ao calendário nacional da modalidade Hóquei sobre Patins de 2021 aprovado na AGO do dia
10 de fevereiro p.p., convidamos a todas as equipes filiadas à CBHP, a participar do Campeonato
Brasileiro da categoria Adultos (masculino e feminino) que será realizado na cidade de Santos/SP, de
21 a 26 de junho do corrente, tendo como organizador o Clube Internacional de Regatas.
O campeão e o vice-campeão estarão automaticamente classificados aos I Jogos Sulamericanos dos
Esportes sobre Rodas, evento (de clubes e nações) recém anunciado nas mídias nacionais e
internacionais, que abrigará simultaneamente 8 modalidades da patinagem e que será disputado na
cidade de San Juan, Argentina no período de 06 a 22 de agosto do corrente.
A Confederação Sulamericana de Patinagem poderá convidar outras equipes que participem do
Campeonato Brasileiro de Santos, com o devido aval da CBHP.
Das equipes brasileiras que participem dos citados Jogos Sulamericanos de San Juan, sairá a convocação
das seleções brasileiras (no masculino e feminino) que disputarão o campeonato Sulamericano de nações,
que ocorrerá de 17 a 22 de agosto.
Para que a CBHP possa iniciar a preparação dos aspectos logísticos, em conjunto com os organizadores
do Clube Internacional de Regatas de Santos, solicitamos a todas as equipes interessadas em participar
do Campeonato Brasileiro, que confirmem por escrito até o dia 21 de abril, nos e-mails: diretoriahoqueisp@cbhp.com.br; gilpierri@uol.com.br; financeiro@cbhp.com.br; arbitralhoquei-sp@cbhp.com.br;
presidencia@cbhp.com.br.
São Paulo, 12 de março de 2021

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
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