President Communication / Comunicado do Presidente
To:

EUROPEAN FEDERATIONS
RINK-H0CKEY EUROPEAN CLUBS
INTERNATIONAL EUROPEAN REFEREES

C/C:

CERS PRESIDENT

From:

CERS RINK-HOCKEY PRESIDENT

ref: FG-003/2018

Date: 2018, FEBRUARY 04
Subject:

2018 EUROPEAN COMPETITIONS CALENDAR FOR 2018 (revised)

Dear Sirs:
From 2017 – with the World Roller Games held in Nanjing, China – all the world rink-hockey competitions organized by
“WORLD SKATE” (*) - the new designation of FIRS – have to be held in the “odd years” – both in Women (Seniors) and Men
(Seniors and Under-20, with the last being replaced by the Under-19 from 2019) – determining the corresponding changes in the annual
calendar of the CERS-RH competitions – which also include the Men Under-17 which will now have to take place in
"even" years.
(*) Important Note: According to WORLD SKATE-RHTC, , in the Rink-Hockey World Championships to be held in Barcelona in 2019 in the
different levels and categories, can only participate the European federations that have participated in the corresponding European
Championships that are organized by CERS-RH.

In 2018, it was necessary to take into account the holding of the Football World Championship – from 14 June to 15 July 2018 –
whose importance, in terms of media and television audiences, should be considered, implying that the starting date of the RinkHockey Male Senior European Championship should be considered, also implying the setting of dates for the other European
competitions to be held.
Thus, I will inform the "state of affairs" of each European Nations competition to be held in 2018:
• U-23 MALE LATIN CUP: to be held between 30 March and 1 April 2018
Organization in charge of the FFRS-Federation of France – Place: SAINT-OMER
• SENIOR MALE: to be held between 15 or 16 and 21 or 22 July 2018
After FISR- Federation of Italy reported difficulties in finding a venue adequate to the importance of this event, the organization was awarded
earlier this month to RFEP-Federation of Spain – Place to be designated.
• U-17 MALE: to be held between 2 and 8 September 2018
Organization in charge of the FISR-Federation of Italy – Place: CORREGGIO (subject to confirmation)
• U-20 MALE: to be held between 15 or 16 and 21 or 22 September 2018
Organization in charge of the FPP-Federação de Portugal - – Place: VIANA DO CASTELO
• SENIOR FEMALE: to be held between 6 or 7 and 13 or 14 October 2018
Organization in charge of the FPP-Federação de Portugal - – Place to be designated.

In the Annex we publish the revised calendar of all the European competitions (for nations and clubs).
Sporting greetings

CERS RINK-HOCKEY President
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Para:

FEDERAÇÕES EUROPEIAS
CLUBES EUROPEUS DE HÓQUEI EM PATINS
ÁRBITROS INETRNACIONAIS EUROPEUS

C/C:

CERS PRESIDENT

De:

PRESIDENTE DO CERS RINK-HOCKEY

ref: FG-003/2018

Data: 4 de FEVEREIRO de 2018
Assunto: CALENDÁRIO DAS COMPETIÇÕES EUROPEIAS PARA 2018

(revisto)

Caros Senhores:
A partir do ano de 2017 – com a realização dos “World Roller Games” em Nanjing, China – todas as competições mundiais de hóquei
em patins organizadas pela “WORLD SKATE” (*) - the new designation of FIRS – têm de ser realizadas nos “anos
ímpares” – tanto em Femininos (Seniores) como em Masculinos (Seniores e Sub-20, sendo este último substituído pelos Sub-19 a partir de 2019)
– determinando, naturalmente, as correspondentes alterações no calendário anual de competições do CERS-RH – que
incluem também o escalão de sub-17 masculinos – as quais terão agora de realizar-se nos anos “pares”.
(*) Nota Importante: Conforme deliberação da WORLD SKATE-RHTC, nos Campeonato Mundiais de hóquei em patins a realizar em Barcelona
no ano 2019 nos diferentes escalões e categorias, só poderão participaras as Federações Europeias que tenham participado nos campeonatos
europeus correspondentes que sejam organizados pelos CERS-RH.

No ano de 2018 houve que ter em conta a realização do Campeonato Mundial de Futebol – de 14 de Junho a 15 de Julho de 2018 –
cuja importância, em termos mediáticos e de audiências televisivas, impôs a ponderação da data de início do Campeonato
Europeu de Seniores de Hóquei em Patins, implicando também a fixação das datas das demais competições europeias.
Assim, passo a informar o “ponto de situação” de cada competição europeia de Nações a realizar em 2018:
• TAÇA LATINA DE SUB-23 MASCULINOS: a realizar entre os dias 30 de Março e de 1 de Abril de 2018
Organização a cargo da FFRS-Federação de França – Local: SAINT-OMER
• EUROPEU DE SENIORES MASCULINOS: a realizar entre os dias 15 ou 16 e 21 ou 22 de Julho 2018
Após a Federação de Itália ter comunicado dificuldades em encontrar um recinto adequado à importância deste evento, a organização foi
atribuída no início deste mês à RFEP-Federação de Espanha – Local a designar
• EUROPEU DE SUB-17 MASCULINOS: a realizar entre os dias 2 e 8 de Setembro de 2018
Organização a cargo da FISR-Federação de Itália – Local: CORREGGIO (sujeito a confirmação)
• EUROPEU DE SUB-20 MASCULINOS: a realizar entre os dias 15 ou 16 e 21 ou 22 de Setembro de 2018
Organização a cargo da FPP-Federação de Portugal – Local: VIANA DO CASTELO
• EUROPEU DE SENIORES FEMININOS: realizar entre os dias 6 ou 7 e 13 ou 14 de Outubro de 2018
Organização a cargo da FPP-Federação de Portugal – – Local a designar

No Anexo divulgamos o calendário revisto de todas as competições europeias (de nações e de clubes).
Saudações desportivas

Presidente do CERS RINK-HOCKEY

Page 2 of 3 – Página 2 de 3

President Communication / Comunicado do Presidente

ref: FG-003/2018

ANEXO
CALENDÁRIO DAS COMPETIÇÕES EUROPEIAS PARA 2018 (revisto)
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