Para
C/C:
De:

FEDERAÇÕES EUROPEIAS
ÁRBITROS DESIGNADOS
PRESIDENTE DA WORLD SKATE EUROPE - Sr. Fernando Claro
PRESIDENT DO WS EUROPE-RH
Data: 06 de Agosto de 2019

Subject: 38º CAMPEONATO EUROPEU DE SUB 17 MASCULINOS – CALENDÁRIO RETIFICADO E PEDIDO ADICIONAL DE INFORMAÇÕES
Estimados Senhores:
1. Pela FPP-Federação de Patinagem de Portugal foi apresentada ao WS Europe-RH uma reclamação relativamente ao calendário ontem
divulgado pelo nosso Comunicado oficial FG-016/2019, tendo em atenção que – como tem sido norma nas distintas competições já organizadas – a
entidade organizadora pretende que – com exceção do jogo da Final, se for esse o caso – todos os seus jogos sejam agendados como o último jogo de
cada jornada.
2. Consequentemente, o WS Europe-RH deliberou, por unanimidade, que a pretensão da FPP era totalmente pertinente, tendo sido deliberado:
2.1 Aceitar a pretensão da FPP e efetuar os ajustes necessários no calendário já divulgado, quer no que respeita à Primeira Fase,
quer – sendo esse o caso – no que respeita à segunda fase da prova, excetuando o ordenamento dos jogos do último dia da competição.
2.2 Consequentemente – e tendo em conta as eventuais alterações adicionais que sejam necessárias introduzir no que respeita aos jogos de Portugal na
segunda fase da prova – foi aprovado a seguinte RECTIFICAÇÃO DO CALENDÁRIO DA FASE 1 DESTA COMPETIÇÃO:

3. Entretanto, a FPP solicitou também que todas as Federações Nacionais que participam nesta prova assegurem o envio urgente das seguintes
informações:
• Data e hora dos voos de chegada e de partida
• Nome e endereço do hotel/instituição onde estarão instalados
• Envio dos nomes de todos os seus representantes (jogadores e outros), acompanhado das fotos respetivas, para permitir a
emissão das suas acreditações.
Todas as informações em questão, bem como quaisquer esclarecimentos ou solicitações que se revelem necessários deverão ser remetidas para o
Sr. RICARDO ARAÚJO, da FPP, através do seguinte email: ricardo.araujo@fpp.pt

Saudações desportivas

Presidente do WS Europe - RH
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