São Paulo, 30 de novembro de 2021.
OFÍCIO 011/ 2021
REF: INFORMAÇÕES – SELEÇÃO CATEGORIA SENIOR MASCULINA

O projeto de Seleções da categoria Senior está passando por uma reestruturação para o ano
de 2022, assim por meio desse documento se oficializa as seguintes movimentações de
equipe:
•

O dirigente Stefani Vital deixa de fazer parte do projeto se seleções e do Comitê
Técnico de Hockey in Line;

•

O técnico Décio Limeira deixa de fazer parte do projeto se seleções na categoria
Senior;

•

O dirigente Rafael de Magalhães assume o papel de Coordenação do projeto de
Seleções na categoria Senior, mantendo as demais atribuições previamente
estabelecidas.

Aproveitamos esse momento para deixar registrado nosso agradecimento a todo o
trabalho prestado no período.
Para essa nova etapa será realizado um tryout que será aberto a todos os atletas
interessados e será realizado em duas etapas:
•

•

Nos dias 18/19 de dezembro em Amparo
o

18 das 14:00 as 16:00 e das 19:00 as 21:00

o

19 das 09:00 as 11:00

o

Custo R$ 60,00

o

PIX para Rafael de Magalhães

Segunda etapa dias 29/30 de janeiro em Amparo
o

Horários a confirmar

A participação para aqueles que pretendem fazer parte da seleção é imprescindível.
OBJETIVO
•

Jogos sul americanos de esportes sobre patins ( 13 a 16 de março )

•

Roller games 2022 setembro/outubro

A lista oficial dos atletas será divulgada com o nome do clube que o atleta realizar a sua
filiação em 2022, atletas não filiados não permanecerão no grupo.
Outros atletas poderão ser incluídos na lista até a 2ª fase considerando exceções tais como
atuação no exterior ou lesão durante o último período avaliado.

Inscrições: https://forms.gle/YTv7mogR1AFrhD6u6
Rafael de Magalhães: 11 98508-7586

Desejamos boa sorte a todos os atletas.

Atenciosamente
Comitê Técnico de hockey In Line – CBHP (inlinehockey@cbhp.com.br)

