Para:

FEDERAÇÕES EUROPEIAS FILIADAS
CLUBES EUROPEUS PARTICIPANTES

C/c:

PRESIDENTE DA WS EUROPE, Sr. FERNANDO CLARO

De:

PRESIDENTE DO WSE-RH
Data: 17 de Agosto de 2019

Assunto: TAÇA CONTINENTAL DE 2019 – 28+29 SETEMBRO DE 2019 – DETALHES DA ORGANIZAÇÃO

Exmºs Senhores:
De acordo com as informações e o prazo estabelecidos no Comunicado FG-012/2019, relativamente à organização da Taça Continental de
2019, WS EUROPE-RH decidiu por unanimidade – et tendo em consideração a regulamentação em vigor – atribuir a organização deste evento
à FEDERAÇÃO DE PATINAGEM DE PORTUGAL, através do seu clube filiado, SPORTING CLUBE DE PORTUGAL.
1. PROGRAMA DA COMPETIÇÃO
DIA 1 – 27 DE SETEMBRO DE 2019

19H00 – CONFERENCIA DE IMPRENSA DOS TREINADORES DAS EQUIPAS PARTICIPANTES (no Pavilhão João Rocha, Lisboa)
21H30 – JANTAR INSTITUCIONAL (lugar a indicar – 2 representantes de cada equipa)
DIA 2 – 28 DE SETEMBRO DE 2019

09H30 – REUNIÃO DO WSE-RH COM OS DELEGADOS DAS EQUIPAS E OS ÁRBITROS (no Auditório do Pavilhão João Rocha, Lisboa)
12H00 – Jogo 1 – LLEIDA (SP) x FC PORTO (PT)
16H00 – Jogo 2 – SPORTING CP (PT) x H. SARZANA (IT)
DAY 3 – 29 DE SETEMBRO DE 2019 – DIA DA FINAL

16H00 – Jogo 3 – VENCEDOR DO 1 x VENCEDOR DO JOGO 2

2. MEIOS DE TRANSPORTE DAS COMITIVAS OFICIAIS E DOS ÁRBITROS DESIGNADOS
SPORTING CP garantirá os meios de transporte necessários para as transferências, não só no que respeita a comitiva oficial das equipas
participantes, mas também para transferência dos Árbitros nomeados, quer entre o Aeroporto de Lisboa e o Hotel de estadia (e vice-versa), quer
entre o Hotel de estadia (ou o lugar das refeições) e o Pavilhão João Rocha (e vice-versa)

3. BILHETES PARA A COMPETIÇÃO
3.1 De acordo com os requisitos estabelecidos no ponto 3 do Comunicado oficial FG-012/2019, o WS Europe-RH aprovou – de acordo com
a proposta apresentada pelo SPORTING CP – o estabelecimento dos seguintes preços para os bilhetes:
a) € 10,00 por cada bilhete de cada um dos dois jogos das semifinais;
b) € 12,50 por cada bilhete do jogo da final;
Os bilhetes podem ser comprados na bilheteira do Estádio José de Alvalade em Lisboa e “on-line” no “website” www.sporting.pt
3.2 Para preservar a efetiva "neutralidade" do recinto do evento, os critérios seguintes terão sempre de ser respeitados na emissão, distribuição
e venda dos bilhetes para cada um dos jogos da Taça Continental: (*)
a) 20% dos bilhetes emitidos terão de ser colocados à venda para o público em geral;
b) 40% dos bilhetes emitidos terão de ser disponibilizados para cada um dos dois clubes participantes em cada um dos
jogos, tendo em atenção os prazos-limite que sejam estabelecidos pelo SPORTING CP.
(*) Note: Para cada um dos jogos, a entidade organizadora terá de garantir a oferta de 20 convites para cada uma das equipas participantes.
3.3 O SPORTING CP terá de assegurar para cada jogo, relativamente aos adeptos de cada um dos clubes participantes e em função dos bilhetes
que lhe forem alocados, a definição das áreas das bancadas que lhe serão reservadas, as quais devem ser especificamente delimitadas.

Saudações desportivas

Presidente do WS Europe RH P- Fernando Graça
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