
 

 

     
 

São Paulo, 18 de Agosto de 2021.  

 

OFÍCIO   

 

REF: INFORMAÇÕES – COPA DO BRASIL 2021 

Prezados Representantes e Responsáveis,  

 

Considerando o término do prazo para as inscrições, conforme informado, A Copa do Brasil  

de Hóquei em Linha 2021, Categoria Adulto, será composto pelas seguintes equipes:  

 

▪ Falcões – SP  

▪ Rap Rollers Taubaté – SP  

▪ Lhamas - SP  

▪ Eldorado Vipers - MG 

▪ Amparo NL - SP  

▪ Pé Vermelho - PR 

▪ Los Muchachos – SP  

▪ Tigers Leme - SP 

▪ AEV - MG 

▪ Hockey n Roll – SP  

▪ Veteranos – SP 

▪ Sertãozinho Spider – SP  

 

Considerando o resultado do Campeonato Adulto Nacional de 2019, os cabeças de chave 

serão: 

• Amparo No limits (2º colocado Nacional 2019) 

• Eldorado Vipers(5º colocado Nacional 2019)  

• Rap Rollers Taubaté (9º colocado Nacional 2019) 

E para as equipes que não participaram do Campeonato Nacional Adulto na última edição, 

as demais colocações foram determinadas através de sorteio Online realizado em 16/08 

com a presença dos seguintes representantes: 

• Mirian Albertoni – Organizadora; 



 

 

     
 

• Rafael de Magalhães – Organizador e representate Rap Rollers; 

• Emmerich – representante Spider; 

• Cris Angelim – representante Tigers Leme; 

• Washington – representante Pé Vermelho. 

Sorteios: 

https://www.sortear.net/sorteio/513b273d4fc8  

https://www.sortear.net/sorteio/1ab99a87431b 

https://www.sortear.net/sorteio/d16accda8d33 

https://www.sortear.net/sorteio/6f6f51485bf0 

https://www.sortear.net/sorteio/e250e36cf5b5 

https://www.sortear.net/sorteio/f2f047c83811  

https://www.sortear.net/sorteio/90ea7ec16dc1 

https://www.sortear.net/sorteio/f2f047c83811  

https://www.sortear.net/sorteio/496506871946  

 

Os grupos ficaram da seguinte maneira utilizando o sistema da serpentina: 

 

A B C 

Amparo NL Vipers Rap Rollers 

Veteranos Tigers Leme AEV 

Llamas Falcões Hockey Roll 

Spider Pé Vermelho Muchachos 

 

 
REGULAMENTO ESPECÍFICO  

▪ Todas as equipes deverão encaminhar até o dia 27 de Agosto a LISTAGEM 

OFICIAL DA EQUIPE e COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES.  

▪ A LISTAGEM OFICIAL DA EQUIPE deverá possuir mínimo de 06 atletas de linha e 

01 goleiro e máximo de 16 atletas de linha e 02 goleiros.  

▪ Somente será permitida a permanência no banco de reservas dos atletas, técnico e 

auxiliar que constarem na LISTAGEM OFICIAL DA EQUIPE.  

▪ Os jogos terão 02 (dois) períodos: 

https://www.sortear.net/sorteio/513b273d4fc8
https://www.sortear.net/sorteio/f2f047c83811
https://www.sortear.net/sorteio/f2f047c83811
https://www.sortear.net/sorteio/496506871946


 

 

     
 

▪ Fase Classificatória 

▪ 20 minutos cada (tempo CORRIDO) com os dois últimos minutos do 

segundo período cronometrados caso a diferença de gols seja igual 

ou menor a 2. 

▪ Fase Eliminatória 

▪ 20 minutos cada (tempo CORRIDOS) com os dois últimos minutos do 

segundo período cronometrados caso a diferença de gols seja igual 

ou menor a 2 

▪ Nos jogos finais (disputa de 1° e 3° de cada Pool) os jogos serão de 2 

tempos de 15 minutos cronometrados. 

 

▪ TODOS 

▪ 4 minutos para aquecimento 

▪ 3 minutos de intervalo 

▪ 1 minuto tempo técnico (1 por equipe a cada partida) 

▪  Obs2.: O tempo de aquecimento das equipes será de 4 minutos, mas 

poderá ser definido de acordo com o horário dos jogos. (caso ocorra 

algum atraso, o tempo de aquecimento será reduzido).  

 

▪ O intervalo entre um jogo e outro será de 55 minutos a 1 hora (de acordo com a fase 

e divisão), mas o início do aquecimento de um jogo poderá  ser antecipado em até 

15 minutos, e se alguma das equipes não estiver disponível para o início do jogo 

antecipado sofrerá as mesmas penalizações previstas para atraso de jogo. 

▪ Equipe que provocar atraso de início de jogo sofrerá uma Penalização Menor a cada 

5 minutos de atraso, que não podem ser somadas para o início do jogo, ou seja, 

deverão ser cumpridas na sequência uma da outra caso haja mais de uma 

penalização aplicada. 

▪ As equipes deverão apresentar-se para a competição com camisas idênticas, 

numeração distinta por atleta e condizente com a numeração apresentada na Lista 

Oficial da Equipe. As equipes também deverão apresentar-se para a competição 

com calças, pantalonas de jogo com cores preferencialmente iguais. Se as calças 



 

 

     
 

não forem iguais, deverão ao menos ter a mesma paleta de cores com alguma cor 

predominante em comum entre todas elas. 

PENALIZAÇÃO: Penalidade menor, para cada pantalona irregular por jogo até a 

regularização. 

▪ Para os atletas menores de 18 anos será obrigatório o uso de capacete com 

máscara facial completa e para os atletas maiores de 18 anos não será obrigatório o 

uso de capacete com meia viseira. A Confederação Brasileira de Hockey recomenda 

a utilização da proteção de meia viseira ou completa para os maiores de 18 anos 

assim como a utilização de protetor bucal, visando à integridade física dos atletas e 

também dos árbitros. Estes equipamentos deverão ser de marcas oficiais 

industrializadas. Tanto a Confederação quanto a organização do evento e a sede 

não serão responsáveis por eventuais acidentes que possam ocorrer devido à 

da falta da utilização destes equipamentos de proteção.  

 

DETALHES TÉCNICOS 

▪ 3 chaves de 4 equipes   

▪ Na primeira fase, as equipes se enfrentam entre si, classificando as 2 equipes com 

maior número de pontos para o Pool A e as duas últimas para o Pool B. 

▪ Na segunda fase, as equipes se enfrentaram conforme cruzamento indicado na 

tabela, tanto no Pool A quanto no Pool B.  

As equipes vencedores seguem para a semifinal e serão ranqueadas de 1° a 3° 

conforme critérios abaixo tanto no Pool A quanto no Pool B.  

Dentre as equipes perdedoras, a equipe com melhor desempenho se classificara 

com 4° e seguira para a semifinal. As outras duas equipes de cada Pool disputarão 

5° e 11°colocações dentro de cada Pool.    

▪ Será atribuída a seguinte pontuação para as equipes mediante os resultados dos 

jogos 

 



 

 

     
 

▪ Classificação    Pontuação: 

▪ Vitória     2 pontos 

▪ Empate (em fase classificatória) 1 ponto 

▪ Derrota    0 ponto 

▪ W.O.     -2 pontos 

▪ Penalidades de Campeonato  -2 pontos  

 

▪ Não atendimento às normas sanitárias ocasionarão Penalidades de Campeonato. 

 

▪ A partir da 2ª Fase, em caso de empate terá um overtime com sistema de gol de 

ouro de 5 minutos, no modelo 3X3, caso permaneça o empate, será cobrado 3 tiros 

de pênaltis para cada lado, caso permaneça o empate será cobrado tiros de pênalti 

alternados até que uma equipe tenha a vantagem de 1 gol. 

 

▪ Não serão atribuídos pontos para equipes que venham a ser eliminadas por 

questões disciplinares. 

 

▪ Em caso de empate na pontuação entre duas ou mais equipes, ao final da fase 

de classificação ou para ranqueamento das equipes, recorrer-se-á aos seguintes 

critérios: 

1 - Pontos  

2 - Confronto direto;  

3 - Saldo de Gols; 

4 - Menor quantidade de gols sofridos; 

5 - Menor quantidade de gols sofridos em vitoria (jogos ganhos); 

6 - Maior quantidade de gols marcados em derrota; 

7 - Penalties. 

 

▪ Sempre que houver mais que 2 (duas) equipes empatadas para mais de uma vaga, 

utilizar-se-ão os critérios de desempate acima para a primeira vaga, retornando ao 

primeiro critério para a segunda vaga e assim sucessivamente. 

 

 



 

 

     
 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA: 

- Não será permitido público no ginásio; 

- Todas as pessoal que estiverem dentro do ginásio durante os jogos devem estar 

registradas na lista de atletas ou Colaboradores; 

- Uso de máscara obrigatório; 

- Todos os atletas devem permanecer do lado de fora do ginásio até que as equipes 

que estiverem jogando tenham liberado a quadra; 

- A entrada das equipes será realizada pela porta traseira direita ginásio; 

- A saída das equipes será realizada pela porta traseira esquerda do ginásio; 

- A utilização da porta central do ginásio será restrita a dirigentes e staff do 

campeonato. 

 

PREMIAÇÃO 

▪ Medalhas (1º, 2º e 3º) - POOL A e POOL B 

▪ Troféu Campeão - POOL A e POOL B 

▪ Premiação Individual  - POOL A e POOL B 

o Artilheiro (Maior quantidade de gols) 

o Assistente (Maior quantidade de assistências) 

o MVP (Soma de Pontos) 

o Goleiro (Defesa Menos Vazada – Se houver 2 goleiros no time a decisão 

será do dirigente da equipe) 

 

TAXAS DE FILIAÇÃO E TRANSFERÊNCIA  

▪ Não Haverá taxa de filiação e o atleta não fica vinculado a equipe. 

REGRAS GERAIS 

▪ Qualquer REGRA ou REGULAMENTO que não esteja especificado neste Ofício será 

considerado as informações descritas no Regulamento Geral de Competicoes - 

Comite Tecnico de Hoquei em Linha_v2020.02 e Regulamento de Brigas e Punições 

FPHP. 



 

 

     
 

▪ Todos os atletas deverão apresentar o documento original de identidade (RG) ou 

CNH com foto antes do início do primeiro jogo. 

▪ Todos os atletas MENORES deverão apresentar o documento [CBHP 2021 - 

AUTORIZAÇÃO MENORES COPA DO BRASIL ADULTO] preenchido e assinado 

pelo responsável. 

▪ Todos os atletas deverão apresentar o documento [CBHP 2021 - Termo de 

Consentimento - Covid -19] preenchido e assinado pelo responsável. 

▪ O  atleta  deverá  estar  ciente  que  o consumo de cigarro, bebidas  alcoólicas está 

sujeito as regras da sede da competição e leis municipais e estaduais. 

Obs.: A sede de Taubaté proíbe o consumo de bebida e cigarro dentro do ginásio 

mas o consumo na área externa é liberado. 

 

▪ É proibido o uso de  substâncias  tóxicas proibidas pelas leis e entidades 

internacionais, dentro e nos arredores de onde está sendo realizado o campeonato. 

▪ Não serão toleradas brigas, sob qualquer hipótese, durante os jogos. Atletas que 

forem penalizados e constar no relatório da súmula como briga serão, 

automaticamente, expulsos do Campeonato e a equipe será excluída da competição 

do ano seguinte. E os atletas que forem penalizados e constar no relatório da súmula 

como briga serão impossibilitados de participar do campeonato por outra equipe no 

ano seguinte. 

▪ Qualquer ato que vise criar tumulto ou que coloque em risco o bom andamento e 

organização da competição, causados por atletas, técnicos, dirigentes, equipes ou 

por problemas ocasionados por torcedores e que sejam devidamente relatados pelo 

representante oficial da Confederação / Federação, dirigentes das entidades, ou 

árbitros da partida, poderá ser aplicado as seguintes sanções: advertência, multa,  

indenização, suspensão, perda dos pontos, desclassificação, desfiliação, retirada e 

proibição permanente do causador(s) do local da competição. A equipe envolvida 

será multada.  



 

 

     
 

▪ As entidades participantes serão responsáveis pela boa conservação dos locais dos 

jogos, obrigando-se a acatar as ordens disciplinares dos mesmos e indenizar a 

Comissão Organizadora pelos danos eventualmente verificados na propriedade e 

nos bens materiais colocados a disposição (piso da quadra, bordas, bancos de 

suplentes, lixeiras, vestiários, banheiros, ou outros bens relacionados ao patrimônio). 

A equipe envolvida será multada. 

▪ A Confederação / Federação e a Comissão Organizadora do Campeonato não se 

responsabilizam por acidentes sofridos ou causados pelos participantes do evento 

durante todo o período de sua realização.  

▪ O Presente regulamento não pode ser alterado, a não ser a critério do Comitê 

Técnico da Confederação / Federação quando identificado alguma irregularidade, ou 

com consentimento da totalidade das equipes participantes.  

 

▪ Os casos omissos do presente regulamento deverão ser resolvidos pela Comissão 

Organizadora, ad referendum os Diretores do Comitê Técnico de Hóquei em Linha 

da CBHP. Revogam-se todas as disposições em contrário. 

 

▪ Para efeito de informação, apenas serão válidos os ofícios e boletins expedidos pelo 

Comitê Técnico da Comissão Organizadora .  

 

▪  A(s) entidade(s) organizadora (as) não se responsabiliza por problemas 

meteorológicos (chuva, falta de energia elétrica, tempestades, dentre outros) que 

venham a ocorrer durante o evento. Caso ocorra a paralização do campeonato, não 

havendo condição de prosseguimento da partida, estaremos realizando em seguida 

uma reunião extraordinária com os dirigentes das equipes participantes.  

▪ Todas as informações atualizadas do evento serão disponibilizadas no FACEBOOK 

(https://www.facebook.com/HockeyInlineCBHP/ e INSTAGRAM 

(https://instagram.com/inlinehockeycbhp?igshid=1sn3vxm3d3cdb), do Comitê 

Técnico de Hockey In Line.  



 

 

     
 

OBSERVAÇÃO: A Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, a Federação Brasileira 

de Hóquei não se responsabilizam por qualquer tipo de reembolso por compra de passagem 

aérea ou de ônibus, bem como o pagamento da reserva em hotel, que seja efetuada 

antecipadamente por um atleta ou equipe, por qualquer que seja o motivo da não realização 

do campeonato na data ou na sede oficializada.  

 

 

ANEXOS 

▪ Flyer oficial do Copa do Brasil 2021 

▪ Tabela com todos os jogos e respectivos horários 

▪ Pacotes de serviços  

▪ Equipe 

▪ Resumo 

▪ Autorizações 

▪ Lista da Equipe 

 

Atenciosamente  

Comitê Técnico de hockey Inline – CBHP (inlinehockey@cbhp.com.br)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     
 

Flyer oficial da Copa do Brasil Adulto Masculina 2021 

 



 

 

     
 

 



 

 

     
 

Tabela com todos os jogos e respectivos horários 

 

A 

Amparo NL 

Veteranos 

Llamas 

Spider 

 

B 

Vipers 

Tigers Leme 

Falcões 

Pé Vermelho 

 

C 

Rap Rollers 

AEV 

Hockey Roll 

Muchachos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA JOGO GRUPO MANDANTE CONVIDADO HORA

1ª FASE

04/set INÍCIO TESTES 10:00

04/set 1 C Rap Rollers X Muchachos 11:00

04/set 2 A Veteranos X Llamas 11:55

04/set 3 A Amparo NL X Spider 12:50

04/set 4 B Tigers Leme X Falcões 13:45

04/set 5 C AEV X Hockey Roll 14:40

04/set 6 B Pé Vermelho X Vipers 15:35

04/set 7 A Llamas X Spider 16:30

04/set 8 A Veteranos X Amparo NL 17:25

04/set 9 C Rap Rollers X Hockey Roll 18:20

04/set 10 C Muchachos X AEV 19:15

04/set 11 B Vipers X Tigers Leme 20:10

04/set 12 B Falcões X Pé Vermelho 21:05

04/set ENCERRAMENTO DIA 1 21:30

1ª FASE  - CONTINUAÇÃO

05/set JOGO GRUPO MANDANTE CONVIDADO 08:00

05/set 13 A Amparo NL X Llamas 08:00

05/set 14 A Spider X Veteranos 08:55

05/set 15 C AEV X Rap Rollers 09:50

05/set 16 C Hockey Roll X Muchachos 10:45

05/set 17 B Tigers Leme X Pé Vermelho 11:40

05/set 18 B Vipers X Falcões 12:35

2ª FASE

05/set 19 POOL A 1º GRUPO A X 2º GRUPO C 13:30

05/set 20 POOL B 3º GRUPO A X 4º GRUPO C 14:25

05/set 21 POOL A 1º GRUPO C X 2º GRUPO B 15:20

05/set 22 POOL B 3º GRUPO C X 4º GRUPO B 16:15

05/set 23 POOL A 1º GRUPO B X 2º GRUPO A 17:10

05/set 24 POOL B 3º GRUPO B X 4º GRUPO A 18:05

SEMIFINAIS

05/set 25 POOL A 2º POOL A X 3º POOL A 19:00

05/set 26 POOL B 2º POOL B X 3º POOL B 19:55

05/set 27 POOL A 1º POOL A X MP JG 19, 21, 23 20:50

05/set 28 POOL B 1º POOL B X MP JG 20, 22, 24 21:45

05/set ENCERRAMENTO DIA 2 22:40

FINAIS

06/set JOGO GRUPO MANDANTE CONVIDADO 09:00

06/set 29 POOL B 5º POOL B X 6º POOL B 09:00

06/set 30 POOL A 5º POOL A X 6º POOL A 10:00

06/set 31 POOL B Perdedor 26 X Perdedor 28 11:00

06/set 32 POOL A Perdedor 25 X Perdedor 27 12:00

06/set 33 POOL B Vencedor 26 X Vencedor 28 13:00

06/set 34 POOL A Vencedor 25 X Vencedor 27 14:00

06/set PREMIAÇÃO POOL A E POOL B 15:00

06/set ENCERRAMENTO CAMPEONATO 16:00



 

 

     
 

Pacotes de serviços evento 

 

DIVULGAÇÃO 

▪ Facebook/HockeyInlineCBHP 

▪ Instagram @inlinehockeycbhp 

 

FOTOGRAFIA 

▪ Fotógrafo Edmar Cruz 

 

EQUIPE 

▪ Árbitro Principal 

▪ Árbitro Auxiliar 

▪ Mesários 

▪ Staff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   



 

 

     
 

Equipe 

COORDENAÇÃO MIRIAN ALBERTONI 

ORGANIZADOR RAFAEL MAGALHÃES 

DIRETOR TÉCNICO MIRIAN ALBERTONI 

SUPLENTE GUSTAVO TECCHIO 

DELEGADO DA COMPETIÇÃO RAFAEL MAGALHÃES 

SUPLENTE JOSÉ ALEXANDRE GUILARDI 

ÁRBITRO BRUNO SILVA 

ÁRBITRO DESSON MAGRO 

ÁRBITRO EMMENRICH FRANCISCO DE SOUZA 

ÁRBITRO GABRIEL BOSSI 

ÁRBITRO GIANLUIGI ANTONI 

ÁRBITRO HENRIQUE ANDRADE 

ÁRBITRO JHONATAN BATISTA SANTOS 

ÁRBITRO LEONARDO PESSOA 

ÁRBITRO RAFAEL MAGALHÃES 

ÁRBITRO RODRIGO BORGES 

MESA LAYLA PASSOS 

MESA ALESSANDRA CAMILLO 

MESA ISABELLE MONARI 

FOTOGRAFIA EDMAR CRUZ 

STAFF ALICE FLORES 

STAFF DANIEL TRAMA 

STAFF DANILO MENDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     
 

Resumo 

EVENTO COPA DO BRASIL ADULTO MASCULINO 2021 

DATA 04, 05 e 06 DE SETEMBRO/2021 

LOCAL TAUBATÉ - SP 

ENDEREÇO 
Rua Professora Escolástica Bicudo, 551 – Bel recanto, Taubaté – SP, 12031-
340 

INSCRIÇÃO POR ATLETA  R$ 150,00 

DATA LIMITE PAGAMENTO 27/08/21 

FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO BANCARIO CONTA INDICADA  

DATA LIMITE LISTA DE ATLETAS 27/08/21 

INICIO DOS JOGOS 04/09 11:00H 

PREMIAÇÃO 06/09 15:00H 

IDADE MÍNIMA 15 ANOS COMPLETADOS EM 2021 

PARTICIPAÇÃO DE MENORES COM AUTORIZAÇÃO ASSINADA PELOS RESPONSÁVEIS E DIRIGENTE EQUIPE 

PARTICIPAÇÃO DE ESTRANGEIROS LIMITADA A 3 POR EQUIPE 

NUMERO MÍNIMO DE ATLETAS 06 DE LINHA E 01 GOLEIRO 

NUMERO MÁXIMO DE ATLETAS 16 DE LINHA E 02 GOLEIROS 

TEMPO DE JOGO 20X20 CORRIDOS 

TEMPO DE INTERVALO 3 MINUTOS 

TEMPO DE AQUECIMENTO 4 MINUTOS 

TEMPO TÉCNICO 1 MINUTO POR EQUIPE/POR JOGO 

ADIANTAMENTO DA TABELA MÁXIMO 15 MINUTOS 

EMPATE 1ª FASE 1 PONTO PARA CADA EQUIPE 

EMPATE A PARTIR DA 2ª FASE 5 MINUTOS OVERTIME 3X3 GOLDEN GOL + PENALTIS 

ATRASO DE JOGO, A CADA 5 
MINUTOS PENALIDADE MENOR 

UNIFORME 
JERSEYS IGUAIS, NUMERAÇÕES DISTINTAS.  
CALÇAS COM MESMO PADRÃO DE COR 

INFRAESTUTURA 
VESTIÁRIOS INTERDITADOS, LOCAL PARA ORGANIZAR EQUIPAMENTOS ÁREA 
EXTERNA DO GINÁSIO E FÁCIL ACESSO À ALIMENTAÇÃO NO GINÁSIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     
 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro para todos os fins e efeitos que autorizo o (a) Atleta Menor: 
 

______________________________________________________________________, 
 

Nascido (a) em ______/______/_________, a participar em competições de Hockey In Line na 

Categoria ADULTO, competindo no evento COPA DO BRASIL ADULTO MASCULINA 2021 a ser 

realizada entre os dias 04 e 06 de setembro de 2021 . 

Declaro ainda estar ciente dos perigos próprios da modalidade esportiva Hóquei em linha, e 

livremente assumo todos os riscos inerentes dessa prática esportiva que envolva o (a) atleta 

menor, isentando a organização do evento de quaisquer responsabilidades, inclusive com 

acidentes, seja qual for a natureza, e/ou lesões corporais que eventualmente venham a ocorrer 

pelo contato físico entre os atletas por ocasião dos procedimentos e da participação dos 

mesmos no campeonato / torneio / evento. 

Declaro também que o atleta em questão está em boa saúde física, não tendo nenhum problema 

físico que possa afetar seu desempenho na prática de qualquer modalidade esportiva ou possa 

acarretar um risco maior de lesão, razão pela qual AUTORIZO, como responsável do mesmo, a 

prática da modalidade esportiva em questão. 
 

_______________, ______ de _______________ de 2021. 
 

 

_________________________________ 

Assinatura do Responsável  

Nome: 

RG no.: 
 

  

_____________________________________ 

Assinatura do Dirigente ou Técnico da Equipe 

Nome: 

RG ou CREF. no.: 

Nome da Equipe: 
 

_________________________________ 

Assinatura do Atleta 

Nome: 

RG no.: 
 



 

 

     
 

Termo de Consentimento - Covid -19 

 

Eu,________________________________________________________________________, 

tenho conhecimento sobre a pandemia de COVID-19 que afeta o mundo de maneira geral e 

consequentemente o Brasil, bem como dos riscos a que estarei exposto(a) em relação a pandemia e a 

exposição na participação de um evento esportivo em grupo. 

Informo que fui orientado(a) sobre todo o Protocolo de segurança  para equipes representativas 

e os decretos municipais vigentes acerca dos procedimentos sanitários a serem seguidos por mim 

durante toda a competição e estadia na cidade sede, com todos os cuidados de higiene, distanciamento 

social e demais medidas preventivas que devo respeitar e cumprir tanto pra minha proteção quanto para 

proteção das pessoas próximas a mim.  

Reafirmo que tenho conhecimento que qualquer tratamento médico que eu possa necessitar 

será realizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS.  

Fui ainda informado que os testes para o CORONAVÍRUS com resultados negativos não 

representam que estou livre de contágio, de contaminar outras pessoas ou estar contaminado(a), e ainda, 

fui informado(a) de se tratar de pandemia com contágio comunitário em todo Brasil e mundo.  

Ciente dos riscos e benefícios, bem como esclarecidas todas as dúvidas, aceito participar 

do evento Copa do Brasil 2021. 

 

Taubaté, _____ de Setembro  de 2021. 

 

____________________________ 

Pai ou Responsável 

____________________________ 

Assinatura 



 

 

 

 

                   LISTA OFICIAL DA EQUIPE             

NOME DA EQUIPE: CATEGORIA: ADULTO 

COPA DO BRASIL ADULTO MASCULINA 2021 LOCAL: TAUBATÉ DATA: 04, 05 e 06/09 

Nº Documento (RG) NOME DO ATLETA Camisa Posição Nascimento 

   G  

   G  

   C  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tecnico:  CREF: 

Auxiliar:  

Dirigente:  

Declaração de Atividades de Saúde 

Declaro(amos) estar(mos) ciente(s) dos perigos e riscos próprios da modalidade esportiva de hóquei em linha e  livremente assumimos todos 
os perigos e riscos inerentes que possam ocorrer nessa prática esportiva que envolvam os atletas de nossa equipe descritos acima, isentando 

a  Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP), a Federação Brasileira de Hóquei (FBH) e quem por ela responder de quaisquer 

responsabilidades, inclusive com acidentes de quaisquer natureza, dentre e fora da quadra, por ocasião dos procedimentos e da participação 
em qualquer evento promovido pela referidas entidades; bem como, em atendimento à convocação para treinamentos e preparação de atletas 

para representar a Seleção da Confederação e Federação nos jogos, campeonatos ou torneios a que vier a ocorrer. Declaro ainda que os 
atletas acima estão em boa saúde física, não tendo nenhum problema físico que possa afetar seu desempenho na prática de qualquer 

modalidade esportiva ou possa acarretar um risco maior de lesão, razão pela qual autorizo(amos) como responsável(eis) pelo mesmo(s) a 

prática das modalidades acima indicadas. Declaro ainda ser o representante/dirigente oficial da equipe acima mencionada, respondendo em 
seu nome e em nome de todos os atletas por ela inscritos. 

 
Data: ______/_______/___________  Nome: ____________________________________  

      
                                                                                                                                                  
Nome/Visto da Entidade: 
 

 
Tel.:__________________  Assinatura:_____________________________________     


