São Paulo, 13 de setembro de 2018.
OFÍCIO 004 / 2018
REF: INFORMAÇÕES – CAMPEONATO BRASILEIRO DE HÓQUEI EM LINHA 2018 CATEGORIA ADULTA FEMININA
Prezados Representantes e Responsáveis,
Considerando, que a data marcada para o Campeonato Brasileiro de Hóquei em Linha
2018, Categoria Adulta Feminina, nos dias 27 e 28 de outubro, na cidade de Amparo –
São Paulo, esta sendo coincidente com a data do 2º turno das eleições presidênciais,
o Departamento de Hockey Inline optou por transferir o evento para o final de semana
dos dias 24 e 25 de novembro, na cidade de Amparo – São Paulo.

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 só poderá ser definido e informado após o término do período de inscrições.
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: 15 DE SETEMBRO (sábado), encaminhando um
e-mail para contato@hockeytown.com.br com o comprovante de pagamento e a prévia da
Lista Oficial de Atletas.
INVESTIMENTO
Valor por EQUIPE:
- R$ 1.200,00 (mil e duzentos) reais. (até o dia 15 de setembro);
- R$ 1.600,00 (mil e seiscentos) reais. (até o dia 1º de outubro);
- após dia 1º 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, TRANSFERÊNCIAS E ATLETAS NOVAS.
Para as atletas que não possuem registro na Confederação / Federação Brasileira
aconselhamos providenciar juntamente aos seus clubes e Federação, e as mesmas fazerem
a apresentação junto a Confederação. Para esse evento ainda não será obrigatória à
apresentação, mas para eventos futuros todas deverão possuir. Todos os atletas deverão
apresentar documentação original antes da 1ª partida.
ATLETAS MENORES
Nesta categoria está liberada a participação de atletas menores, não existindo limite por
jogo, em cada competição e/ou divisão, desde que tenham 13 (treze) 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
HOSPEDAGEM:
Com relação à hospedagem na cidade de Amparo, existem as seguintes opções:
ANCONA CENTER HOTEL – (www.anconacenterhotel.com.br)
Endereço: Rua José Fontana, 120 - Centro, Amparo - SP, 13900-480
Telefone: (19) 3807-5866

PRADO HOTEL – (www.pradohotel.com.br)
Endereço: Rua Antônio Prado, 32 - Centro, Amparo - SP, 13900-374
Telefone: (19) 3807-2007

ALOJAMAENTO
No momento não temos nada confirmado, porém estamos trabalhando para viabilizar.
Conforme o recebimento dos e-mails das equipes e solicitação do mesmo, estaremos
buscando a confirmação.

ALIMENTAÇÃO:
Será por conta das participantes.

TRANSPORTE:
Será por conta das participantes.

PREMIAÇÃO:
Serão premiadas com troféus e medalhas as equipes CAMPEÃ, VICE CAMPEÃ e 3º lugar.
As premiações individuais serão: ARTILHEIRA, MAIOR ASSISTENTE, MELHOR GOLEIRA
e MVP.
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

