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| CLUBES Inscritos (FASE 2)

Clubes Europeus,
Federações Europeias,
O Comité Europeu de Hóquei em Patins verificou que, a partir de 31 de julho de 2020, a
tabela sobre as 16 posições da EUROLEAGUE não foi concluída, devido à falta de inscrição
de clubes com direito a participação. O número de clubes registados foi de 13.
O Comité reabriu as inscrições enviando o convite (aberto até 17 de agosto de 2020) às
Federações da Suíça, França, Alemanha, que, segundo o ranking, tinham direito (como se
vê no Comunicado 05, ponto 2.5).
As Federações da Suíça e França, responderam com a inscrição subsequente,
respetivamente, com o RHC GENEVE e o US COUTRAS RH. Ao mesmo tempo, a Federação
Suíça solicitou a inscrição de um novo clube na WS Europe Cup, RHC URI, para substituir
o lugar de GENEVE, o que não aconteceu. A Espanha é a única das nações que utilizaram
todos os lugares disponíveis nas competições europeias masculinas.
Para completar a 16 posição da grelha, o comité enviou, à data de 19 de agosto de 2020,
o convite às Federações da Suíça, Inglaterra e Áustria para completarem a ordem prevista
pelo ranking nacional.
Uma vez que a última consulta não conduziu ao registo de nenhum clube no despacho
previsto pelo ranking, o comité, para completar o grupo da mais alta competição
europeia, iniciou uma nova consulta, respeitando a ordem do ranking pelas nações (tal
como se vê no número de comunicação 05, ponto 2.5). Este ranking afirma que Portugal
tem o direito de designar um clube para a competição. A Federação Portuguesa indicou
para o clube de OC Barcelos.
Assim, a WS EUROPE Cup apresenta 23 clubes. As tabelas completas das competições
masculina e feminina são de novo declaradas, conforme abaixo:
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3 – FEMALE LEAGUE CUP

Melhores cumprimentos,

Agostinho Silva
WSE-RH – Chairman
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