
 

 

     
 

São Paulo, 12 de setembro de 2021. 

 

OFÍCIO 007 / 2021 

 

REF: INFORMAÇÕES – NACIONAL DE HÓQUEI EM LINHA 2021 - CATEGORIA 

MENORES E FEMININO – MUDANÇA DE DATA 

 

Prezados Representantes e Responsáveis,  

 

Em comum acordo com todas as equipes que já manifestaram interesse de participação, o 

NACIONAL de Hóquei em Linha 2021, Categoria Menores e Feminino, será realizado em 

nova data, nos dias 23 e 24 de Outubro, no estado de São Paulo, na cidade de Amparo.  

 

Com a quadra disponível para o evento, teremos a disposição uma quadra e gols com os 

tamanhos oficiais da World Skate, piso SPORTCOURT. 

 

O formato do campeonato, definitivo, só poderá ser divulgado após o término do período 

de inscrições. Podemos adiantar que pretendemos realizar um evento com todas as 

equipes interessadas limitadas a 5 equipes por categoria, divididas de acordo com as 

categorias de idades definidas no Regulamento Geral de Competições, divididos em sistema 

serpentina conforme colocação do Campeonato Brasileiro Menores e Feminino 2019 e 

sorteio para equipes não participantes do campeonato Brasileiro, esse critério foi adotado 

devido a não realização do Nacional dessas categorias em anos anteriores. 

 

Categorias definidas de acordo com o ANO de nascimento dos atletas: 

• Junior (nascidos há 19, 18 e 17 anos antes do ano atual, não são permitidas 

equipes mistas nessa categoria) ; 

• Sub 16 (nascidos há 16, 15 ou menos anos antes do ano atual); 

• Sub 14 (nascidos há 14, 13 ou menos anos antes do ano atual); 

• Sub 12 (nascidos há 12, 11 ou menos anos antes do ano atual); 

• Sub 10 (nascidos há 10 ou menos anos antes do ano atual). 



 

 

     
 

Feminino (acima de 18 anos) 

• Categoria Feminino: está liberado a participação de atletas menores por jogo, em 

cada competição e/ou divisão, desde que: 

o tenham 13 (treze) anos completados até o início da sua primeira participação 

na competição; 

o apresentem autorização assinada pelos pais, tutores, ou responsáveis, a 

mesma também deverá conter a assinatura do representante da equipe que o 

atleta estará representando. 

o O representante da equipe será totalmente responsável pelo atleta menor, 

devendo conduzir e acompanhar o atleta menor em todo e qualquer tramite 

que for necessário. 

 

As equipes que desejam participar deverão entrar em contato no e-mail 

inlinehockey@cbhp.com.br, manifestando seu interesse.  

A data limite para o manifesto de interesse é dia 30 de Setembro de 2021.  

 

 

PREMIAÇÃO: 

Serão premiados com medalhas os 1° e 2° colocados de cada categoria e com troféus 

apenas para os campeões de cada categoria.  

 

INVESTIMENTO  

Valor da inscrição por EQUIPE/CADA CATEGORIA:  

- R$ 1000,00 (mil reais). 

 

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO  

até o dia 06 de Outubro: A confirmação de inscrição, terá que ser efetivada até o dia 06 de 

Outubro com o envio do comprovante de pagamento e lista de atletas.   

  

A lista está passível de pontuais ajustes até o início da primeira partida. 

 

ATENÇÃO: O valor da inscrição da equipe deverá ser depositado / transferido para:  

 



 

 

     
 

Mirian de Pontes Silva Albertoni 

Banco: Nu Pagamamentos S.A. (260) 

Agência: 0001 

Conta: 26876892-5 

CPF: 32169363840 (chave PIX) 

Valor: R$ 1000,00/equipe-categoria 

Caso uma equipe cancele sua participação após a divulgação da tabela, deverá pagar 

multa de R$1.000,00 (mil reais). Caso não seja possível a participação de uma equipe 

substituta, os jogos da equipe desistente serão considerados W.O.  

 

 

REGISTROS E ATLETAS NOVOS  

Devido a situação pandêmica que estamos passando, não será necessário registro dos 

atletas para esta competição. 

 

ATLETAS ESTRANGEIRAS  

Liberada a participação de atletas estrangeiros com número limitado de 3 atletas por equipe.  

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

Testagem obrigatória para todos os envolvidos no evento, atletas, dirigentes, comissão 

técnica e staff do campeonato. 

Os teste devem ser realizados no local conforme as exigências sanitárias local. 

A organização do campeonato disponibilizará testagem no início da competição por um valor 

de R$ 30,00 (caso o atleta teste positivo o mesmo não será autorizado a jogar ou a 

permanecer no ginásio).  

A organização do campeonato também disponibilizara o kit com 20 testes para que as 

próprias equipes possam fazer sua testagem (é necessário um profissional da saúde 

para laudar os testes) por um valor R$ 450,00 (+ custo de frete), o pedido de testagem 

deve ser feito e pago até dia 06/10. 

 



 

 

     
 

Evento sem publico   

Os atletas receberão uma cartilha de conduta para o campeonato e o não cumprimento 

desta cartilha poderá resultar na desclassificação da equipe na competição.  

 

 

TABELA E REGULAMENTO ESPECÍFICO  

Estes documentos serão enviados após a confirmação de participação oficial das equipes 

de acordo com os prazos informados acima. 

 

Observação: A Confederação Brasileira 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.  

 

Atletas que realizarem o pagamento de Taxa de Inscrição e eventualmente tiverem um 

resultado positivo em seu nome no teste de COVID-19, antes do início da competição, serão 

impedidos de participar mas terão o valor da taxa de inscrição REEMBOLSADA 

INTEGRALMENTE. 

 

Atenciosamente  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     
 

CARTILHA DO ATLETA COMPETIÇÕES SETEMBRO/2021 

 
Devido a pandemia, foi elaborada uma cartilha de conduta dos atletas, solicitamos que 
leiam e respeitem as regras dessa cartilha para o bom andamento do evento. 
O não cumprimento dessa cartilha poderá acarretar em punição com a EXCLUSÃO do 
atleta e/ou da equipe no campeonato.  

 
− USO DE MÁSCARA OBRIGATÓRIO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO. 

 
− TODOS OS ATLETAS DEVERÃO PERMENECER DO LADO DE FORA DO GINÁSIO, 

ATÉ QUE SEJAM LIBERADOS PELOS STAFFS. 

 
− OS ATLETAS DEVERÃO RESPEITAR RIGOROSAMENTE AS INDICAÇÕES DE 

ENTRADA E SAÍDA DO GINÁSIO. 

 
− TODO ATLETA DEVERÁ APRESENTAR A CARTEIRINHA DE VACINAÇÃO COVID-19, 

QUANDO SOLICITADO. 

 
− HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL EM GEL SEMPRE QUE POSSÍVEL.  

 
− TODO ATLETA DEVERÁ PORTAR SUA PRÓPRIA GARRAFINHA PARA 

HIDRATAÇÃO DURANTE OS JOGOS. 

 
− OS VESTIÁRIOS PARA BANHO, ESTARÃO INTERDITADOS. 

 
− NÃO SERÃO PERMITIDOS ACOMPANHANTES DE ATLETAS.  

 
− EVITE CONFRONTOS VERBAIS COM ÁRBITROS, ADVERSÁRIOS, DIRIGENTES E 

EQUIPE TÉCNICA DURANTE AS PARTIDAS. 

 
− RESPEITEM OS ESPAÇOS DETERMINADOS PARA EQUIPAR E TAMBÉM PARA 

SECAGEM DOS EQUIPAMENTOS. 

 
− NÃO CIRCULAR COM ROUPAS ÍNTIMAS NAS ÁREAS EXTERNAS DO GINÁSIO.   

 
− SOMENTE SERÁ PERMITIDA A PERMANÊNCIA DENTRO DO GINÁSIO DE STAFF, 

EQUIPE TÉCNICA E JOGADORES DEVIDAMENTE REGISTRADOS EM SÚMULA. 

  

LEMBRAMOS QUE ESTAMOS EM MEIO A UMA 
PANDEMIA E É  NOSSO DEVER ZELAR POR NÓS E 

PELO PRÓXIMO.  


