São Paulo, 30 de agosto de 2018.
OFÍCIO 003 / 2018
REF: INFORMAÇÕES – CAMPEONATO BRASILEIRO DE HÓQUEI EM LINHA 2018 CATEGORIA ADULTA MASCULINA
Prezados Representantes e Responsáveis,

O Campeonato Brasileiro de Hóquei em Linha 2018, Categoria Adulta Masculina, será
realizado nos dias 15, 16, 17 e 18 de novembro, na cidade de Curitiba – Paraná.
O evento acontecerá no Ginásio do Tarumã e com isso teremos a disposição uma quadra e
gols com os tamanhos oficiais da World Skate, segundo regulamento o tamanho mínimo da
quadra deve ser 25m x 50m, piso SPORTCOURT, bordas adequadas para o hockey, 4
vestuários, banheiros para os atletas e público, arquibancada para mais de 4000 pessoas e
área coberta para descanso e sociabilização dos mesmos.

As equipes que desejam participar deverão entrar em contato por e-mail, utilizando o
endereço contato@hockeytown.com.br, manifestando seu interesse.

O formato do campeonato, definitivo, só poderá ser divulgado após o término do período de
inscrições. Podemos adiantar que pretendemos realizar um evento com no máximo 16
equipes, sendo 04 grupos com 04 equipes cada um, divididos em sistema serpentina
conforme colocação do Campeonato Brasileiro 2017.

As 15 equipes participantes do Campeonato Brasileiro 2017 (AABB-SP, SEP-SP, AMPARO
NO LIMITS-SP, PORTUGUESA-SP, SÃO BERNARDO HOCKEY-SP, ELDORADO VIPERSMG, HOLD YAGER HOCKEY-PR, GUARANI HOCKEY-SP, H BROTHERS CAMPINAS-SP,
PROJETO HOCKEY IN LIFE-SP, RAP ROLLER TAUBATÉ-SP, NO FEAR-PR, RABBITS
HOCKEY-SP, CANIBAIS HOCKEY CHAPECÓ-SC e BLADES AABB POTO ALEGRE-RS)
terão prioridade com a confirmação de sua inscrição. Posteriormente as demais equipes
interessadas poderão realizar sua inscrição para completar as vagas que permaneçam em
aberto até completar 16 equipes.
A data limite para estas 15 equipes será a data para confirmação de inscrição informada.

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO

A confirmação de inscrição será feita somente após o envio do comprovante de pagamento
juntamente com a prévia da Lista Oficial de Atletas.
Prazo final para confirmação de inscrição: 21 DE SETEMBRO (sexta-feira), encaminhando
um e-mail para contato@hockeytown.com.br com o comprovante de pagamento, do valor
total informado, e a prévia da Lista Oficial de Atletas. (esta Lista permanecerá em aberto até
o envio da listagem final que será em outra data pré-informada)
INVESTIMENTO

Valor por EQUIPE:
- R$ 1.600,00 (mil e seiscentos) reais. (até o dia 21 de setembro); após esta data as
inscrições serão abertas para as demais equipes do Brasil interessadas em participar. A
prioridade será estabelecida pela ordem de e-mail recebido com a intenção da participação.
- R$ 1.600,00 (mil e seiscentos) reais. (entre os dias 22 e 28 de setembro); este valor será
mantido somente para as novas equipes interessadas.
- R$ 2.000,00 (dois mil) reais. (até o dia 05 de outubro);
- após o dia 05 de outubro não receberemos mais inscrições.

O valor da inscrição da equipe deverá ser depositado / transferido para:
HOCKEYTOWN CWB – Associação Paranaense de Patins e Hockey
CNPJ – 26.286.803/0001-48
Banco SICOOB – Banco número 756
Agência (COOPERATIVA) 4368
Conta 16.480-1

Caso uma equipe cancele sua participação com antecedência inferior a 30 dias da
competição ou após a divulgação da tabela, deverá pagar multa de R$2.000,00 (dois
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

Os atletas que não possuem registro ou estão irregulares com a Confederação / Federação
Brasileira deverão providenciar juntamente aos seus clubes, equipes e Federação do seu
Estado essa regularização. As mesmas deverão entrar em contato com o Departamento de
Hockey Inline da CBHP e apresentarem os documentos necessários. As equipes que não
possuírem Federação em seu Estado deverão entrar em contato urgente com o
Departamento de Hockey Inline da CBHP. Todos os atletas deverão estar filiados à
CBHP - Confederação Brasileira de Hóquei e Patins, por meio da sua Federação
Estadual, e apresentar documentação original antes da 1ª partida.

ATLETAS ESTRANGEIROS

Liberada a participação de atletas estrangeiros com número ilimitado por equipe, contanto
que o mesmo esteja regularizado na Federação do Estado pela qual sua equipe está inscrita
e consequentemente em dia com a Confederação.

ATLETAS MENORES

Nesta categoria está liberada a participação de atletas menores, existindo o limite de 02
(dois) atletas por equipe, desde que tenham 15 (quinze) anos completados até o início
da sua primeira participação na competição e autorização assinada pelos pais, tutores, ou
responsáveis com firma reconhecida.
O representante da equipe que assinar a autorização será totalmente responsável pelo
atleta menor, devendo conduzir e acompanhar o atleta menor em todo e qualquer tramite
que for necessário.

INFORMAÇÕES GERAIS

Todas as informações a seguir serão informadas, com detalhes, diretamente com a empresa
responsável pelo serviço (CANERA), aos cuidados de Rafael Balestieri, telefone: 41 9 9623
3139.

HOSPEDAGEM:
A empresa CANERA estará disponibilizando opções de pacotes de hospedagem na cidade
de Curitiba.

ALIMENTAÇÃO:
A empresa CANERA irá oferecer juntamente com o pacote de hospedagem a opção de
incluir as refeições (almoço e jantar) para toda a delegação interessada.

TRANSPORTE:
A empresa CANERA buscará o serviço de translado em alguns horários determinados pelos
mesmos sendo, translado do aeroporto, do hotel e também para pontos turísticos da cidade.

PREMIAÇÃO:
Serão premiadas com troféus e medalhas as equipes CAMPEÃ, VICE CAMPEÃ e 3º lugar
nas divisões POOL A e POOL B.
As premiações individuais serão: ARTILHEIRO, MAIOR ASSISTENTE, MELHOR GOLEIRO
e MVP nas divisões POOL A e POOL B.
A equipe CAMPEÃ na divisão POOL A (1º lugar geral do Campeonato) receberá como
prêmio um cheque no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos) reais.

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 e 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.

Atenciosamente,

Departamento de hóquei em linha da CBHP

