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COMUNICADO 
 

A Confederação Brasileira de Hóquei sobre a Grama e Indoor (CBHG) vem 
informar o seguinte, referente à confirmação da participação do Brasil, com as Seleções 
Brasileiras Masculina e Feminina, na competição conjunta denominada Liga Mundial de 
Hóquei/Campeonato Sul-Americano de Hóquei de 2016: 
 
- Seleção Feminina de Hóquei 
 

A CBHG confirmou a participação da Seleção Feminina de Hóquei na 1ª Fase da 
Liga Mundial de Hóquei/Campeonato Sul-Americano de 2016, que será realizada em 
Chiclayo/Peru, e irá distribuir duas vagas para a 2ª Fase da Liga Mundial de Hóquei, 
mantendo, como objetivo, preparar a equipe feminina para disputar a Copa Pan-
Americana de 2017, onde se buscará obter a classificação para os Jogos Pan-
Americanos de 2019. 
 
- Seleção Masculina de Hóquei 
 

A CBHG não confirmou a participação da Seleção Masculina de Hóquei na 1ª Fase 
da Liga Mundial de Hóquei/Campeonato Sul-Americano de 2016, que irá distribuir uma 
vaga para a 2ª Fase da Liga Mundial de Hóquei. 
  

Nos últimos anos os atletas da Seleção Masculina se submeteram e se dedicaram 
a um programa de treinamento intenso e que tinha como objetivo a preparação para os 
Jogos Olímpicos de 2016, passando, antes, pela conquista da vaga olímpica com a 4a 
colocação nos Jogos Pan-Americanos de 2015. 
  

Ainda em 2015, a Seleção Masculina conquistou 3 títulos internacionais ao vencer 
a Lions Cup, o Pan American Challenge e o Evento Teste dos Jogos Olímpicos de 2016. 
  

Desde a conquista da vaga olímpica, os atletas brasileiros continuaram a sua 
intensa preparação visando a disputa dos Jogos Olímpicos, que terminará no final de 
Agosto deste ano. 
  

Visando a melhor preparação da equipe masculina para a Copa Pan-Americana de 
2017, onde o Brasil vai buscar a classificação para o Pan de 2019, a necessidade 
de conceder um descanso aos atletas era evidente, portanto, a CBHG, por motivos 
estratégicos, decidiu não confirmar esta participação. No entanto, serão organizadas 
atividades internas no segundo semestre visando a preparação para as competições-
chave de 2017. 
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