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São Paulo, 15 fevereiro de 2022 

A todas as Federações estaduais filiadas à CBHP: 
 
Ref: Critérios para CONVOCAÇÃO das Seleções nacionais brasileiras da CBHP 
 
A convocação das seleções nacionais brasileiras de todas as modalidades sobre rodas, é um direito estatutário irre-
vogável e exclusivo da CBHP. 
 
Cada modalidade/categoria poderá ter seu próprio critério, sempre dependendo do nível de exigência da mesma e 
considerando o nível técnico mínimo para a modalidade/categoria.  
A estipulação dos critérios é de total responsabilidade dos Comitês Técnicos e deverão ser ratificados pela presidên-
cia da CBHP sempre baseados em critérios técnicos e éticos claros e objetivos, tais como: 
  
- Participação em todas as competições nacionais da temporada. 
- Participação em treinamentos adicionais que venham a ser eventualmente necessários, à critério e promovidos 
exclusivamente pelos CTs da CBHP. 
- Histórico de participações recentes em competições nacionais e internacionais. 
- Ranking baseado nas notas técnicas/desempenho nas competições da temporada. 
- Perfil ético adequado presencialmente durante as competições e treinamentos que possam vir a ocorrer, assim 
como nas mídias sociais, tanto do(a) atleta, como de seu staff. 
 
- O Podium será uma das principais, mas não a única, referência nas convocações. Atletas e seu staff poderão ser 
eventualmente orientados a competir em uma categoria diferente da original, visando sempre a melhor estratégia 
para a formação da seleção. 
 
Exceções: 
- Atletas que vivem no exterior devem participar de pelo menos uma competição nacional da temporada para que 
sejam considerados elegíveis a uma convocação, que poderá ou não ocorrer, em função da análise geral de todos os 
outros critérios aqui descritos. 
- Atletas com atestados serão considerados elegíveis mas a elegibilidade não garante a convocação, pois a mesma 
será baseada no conjunto de todos os itens aqui descritos. 
 
- Clubes confederados à CBHP e que pretendam participar em Copas e/ou Torneios oficiais da WS, WSA e CSP, deve-
rão ter participado em todos os Eventos nacionais anuais promovidos pela CBHP, nas categorias em que queiram 
inscrever-se nas citadas Copas e/ou Torneios - no ano-calendário seletivo às competições das mesmas. 
 
 
 

 
Moacyr Neuenschwander Junior 
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação 
Presidente 
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