
  

aventuradicaleventos@gmail.com___________________________ 

INLINE HOCKEY 

CAMPEONATO BRASILEIRO 2018 

 

CURITIBA - PARANÁ 

Categoria: masculino adulto                    Período: 15 a 18 de novembro  

 

 

Boletim Nº 01 

Data 12/09/2018 

 



  

aventuradicaleventos@gmail.com___________________________ 

Prezados atletas e queridos amigos. 

O Departamento de Hockey em linha da CBHP em conjunto com a Hockeytown CWB tem o prazer de 

anunciar que o Campeonato Brasileiro de Hóquei em Linha 2018 acontecerá na cidade de Curitiba, 

Paraná. 

 

Parque Tanguá Curitiba 

 

Jardim Botânico Curitiba 

 

Opera de Arame Curitiba 
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A parceria entre a AR – Eventos Esportivos , a CANERA e a Hockeytown CWB é para desenvolver um 

evento nos moldes internacionais e poder auxiliar as delegações na organização de algumas facilidades 

como hospedagem, alimentação e translado. A responsabilidade será da AR - Eventos esportivos que 

conta com uma equipe preparada para oferecer os melhores serviços para os atletas, acompanhantes, 

telespectadores e convidados em geral que vivenciarão este evento. 

 

LOCAL DA COMPETIÇÃO        

O local que será realizado a competição é o Ginásio de Esportes Professor Almir Nelson de Almeida, um 

dos ginásios mais renomados do país. Está localizado na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 1749, Bairro 

do Tarumã, em uma região de fácil acesso próximo da BR-116. O “Ginásio do Tarumã” foi sede do 

Campeonato Sul-americano (masc. e fem.) de vôlei, uma das sedes do Campeonato Mundial (masc.) da 

mesma modalidade e casa da equipe REXONA comandada por Bernardinho no final dos anos 90.  

Com capacidade para 4.000 lugares, o "Tarumã" é considerado o ginásio mais antigo do estado do 

Paraná, já que foi inaugurado em janeiro de 1965. 

Para o Campeonato Brasileiro o Ginásio estará equipado com um rink  de 50 metros por 25 metros, 

dimensões com padrão de competições internacionais, com piso SPORTCOURT, bordas de proteção, 

bancos para suplentes e penalizados e área destinada para a arbitragem.  Assentos para espectadores, 

por volta de 4.000 lugares, área VIP, vestiários,  área para descanso, confraternização, espaço para 

refeições e área de food truck. Estima-se a participação em torno de 2.000 a 4000 pessoas durante o 

evento. 
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Ginásio do Tarumã Curitiba 

HOTEIS RECOMENDADOS E OUTROS SERVIÇOS 

A organização recomenda as delegações entrarem em contato, aventuraradicaleventos@gmail.com, 

para receber maiores informações referente aos pacotes que estarão sendo oferecidos. 

Outros serviços estarão sendo informados em breve. 

HOTEL (detalhes boletim Nº02) 

TRANSPORTE (detalhes boletim Nº02) 

ALIMENTAÇÃO (detalhes boletim Nº02) 

COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO (detalhes boletim Nº02) 

 

A AR – Eventos Esportivos está trabalhando no desenvolvimento de  pacotes de serviços que vão desde o 

translado das equipes, estadia, alimentação, coquetel de confraternização e outras facilidades que os 

atletas, comissão e realizadores possam necessitar. 

Em breve estaremos disponibilizando as relações dos pacotes disponíveis, bem como a descrição dos 

serviços prestados dentro de cada um. 

Contamos com a colaboração dos envolvidos no evento em relação as reservas e adesão dos serviços 

disponibilizados, pois quanto maior for a procura, melhor será o valor a ser oferecido para todos. 

 

Rafael Balestieri 

AR – Eventos Esportivos 

 


