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Para : Clubes Europeus 
  Federações Europeias 

c/c : WS Europe – President – Mr Fernando Claro 
De : WS Europe Rink-Hockey - Chairman   

 

Objeto  : Protocolo COVID-19 

  
Clubes Europeus, 
Federações Europeias, 
 
O Comité Europeu emitiu os seguintes documentos tendo em conta a situação que afeta a emergência 
covid-19:  
 

- Guidelines for European Club Competitions 2020-21 
O documento em vigor foi redigido com o objetivo de dar recomendações e requisitos gerais que 
terão de ser aplicados ao planeamento e à realização das competições europeias do clube. 

 
- Provisions and temporary Regulation European Club Competitions 2020-21 Emergency Covid-19  

Este documento pretende ser uma ferramenta de verificação atualizada, para garantir a 
possibilidade de planear e gerir as atividades das Competições Europeias 2020-2021. 

 
Por esta razão, o Comité Europeu da WSE acompanhará constantemente a evolução da situação 
relacionada com a pandemia Covid-19, em estreita cooperação com a Federação Nacional e com os seus 
clubes afiliados, participantes nas competições europeias. 
 
Indicações para Federações Nacionais 
 
As Federações Nacionais devem enviar o Comité: 
 

- A documentação referida no protocolo “Provisions and temporary Regulation European Club 
Competitions 2020-21 Emergency Covid-19 “, no número de ponto 2 
 

- o questionário, completo, clicando diretamente nesta ligação: 
https://docs.google.com/forms/d/1jYr9iO_DdaW5Ouo36TYWvWoDKEYpPqRKLIH3kGRYLuQ/pref
ill 
 

a documentação deve ser enviada até quarta-feira, 7 de outubro, às 12h00. 
 

Indicações para o CLUBE 
 
Os clubes devem enviar ao Comité: 
 

- A documentação referida no protocolo “Provisions and temporary Regulation European Club 
Competitions 2020-21 Emergency Covid-19 “, no número de ponto 3 
 

- O questionário completo, clicando diretamente na ligação abaixo: 
https://docs.google.com/forms/d/1gLANu_tkiw6FfBLZxRbI7EQlGqbDrp--t5DOpTkmiXY/prefill 

 
A documentação deve ser enviada o mais tardar até ao dia 9 outubro, sexta-feira 
 
Toda a documentação terá de ser enviada, exclusivamente, para este endereço de email dedicado: 
 

                   covid@wseurope-rinkhockey.org 
 

https://docs.google.com/forms/d/1jYr9iO_DdaW5Ouo36TYWvWoDKEYpPqRKLIH3kGRYLuQ/prefill
mailto:covid@wseurope-rinkhockey.org
https://docs.google.com/forms/d/1jYr9iO_DdaW5Ouo36TYWvWoDKEYpPqRKLIH3kGRYLuQ/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1gLANu_tkiw6FfBLZxRbI7EQlGqbDrp--t5DOpTkmiXY/prefill
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Recomenda-se que cumpram os prazos para a apresentação desta documentação e as informações 
subsequentes que serão solicitadas, dependendo da situação. 
 
O comité WSE-RH, no dia 12 de outubro, realizará duas reuniões, em videoconferência (Google Meet), 
reservado para Referent Federation Covid-19 e a outro para National Referees Responsable. 

 
Referent Federation Covid-19 
17:00 de Lisboa, hora (PT, UK) - 18:00 Central European Time (AT, CH, DE, FR, IT, SP) 
 
National Referees Responsable 
18:00 de Lisboa, hora (PT, UK) - 19:00 Central European Time (AT, CH, DE, FR, IT, SP) 
 
Confirmar a presença na videoconferência, enviando um e-mail para os seguintes endereços: 

 
stefano.zamperin@wseurope-rinkhockey.org 

and c/c  agostinho.silva@wseurope-rinkhockey.org 
 
  
Melhores cumprimentos, 

 
Agostinho Silva 
WSE-RH – Chairman 
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