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To
c/c
From

: European CLUBS
European Federations
: WS Europe – President – Mr Fernando Claro
: WS Europe Rink-Hockey - Chairman

Object : U17 FEMALE CLUB TOURNAMENT “Challenge Rafael Oliveira”
1. The U17 Female Club Tournament "Challenge Rafael Oliveira", will take place in the city
of LUSO - Portugal, the agreed date is between 16 and 19 December 2021, with the
organization of the FPP - Federação de Patinagem de Portugal.
Date
Location
Venue
Address
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

- 16 to 19 december 2021
- LUSO, Portugal
- Municipal Sports Facility Pavilhão Municipal de Luso
- LUSO

The applicant National Federation will always take full responsibility before WSE-RH
for the organization of the U17 Female European Tournament.
The organization of the U17 Female Club Tournament requires the inscription of a
minimum of 4 (four) teams.
Thus and in view of the previous point, registration sits at this event, with end date
November 15, 2021.
1.3.1 For the formalisation of registration, it must be done by submitting forms 001,
002 and 003, which are attached.
WSE-RH will not charge any fee or other rights for the organization of the U17 Female
Club Tournament.
The costs of travel, accommodation, meals, etc., which are related to the
participation of all Referees designated for the games of this event, are the
responsibility of the Organization of the event.
The costs of travel, accommodation, meals, etc., which are related to the
participation of the members of the WSE-HR committee, are the responsibility of the
Organization of the event.
The costs of trophy and medals of the event - are the responsibility of the
Organization of the event.
Each edition of the Under-17 Women's Club Tournament will have a particular
designation, with the main objective of honoring the people or institutions that have
made a significant contribution to the promotion and/or development of women's
hockey.

2. The U17 Female Club Tournament is “open” to the participation of European clubs and/or
to a group of athletes that can come together to play under the shield of a club or of an
association of players of clubs that are affiliated in the same National Federation.
2.1
2.2

2.3

2.4

For the inscription of the participating players it is compulsory to have a current
official licence that was issued by a European National Federation that is affiliated
with WSE-RH.
Safeguarding what is set out in the next paragraph 3.3, all participating teams must
be composed of female under-17 players, which means that the minimum age is 13
(thirteen) years, on December 15, 2021, but have not completed 17 (seventeen) years
until December 20, 2021.
All the participating teams’ representatives in the U17 Female Club Tournament must
be inscribed before in the usual way, by the sending of the Formulary 2 (players
inscription) and the Formulary 3 (other representatives’ inscription), both of them
available in the WSE-RH website.
The participating teams will be responsible for all the costs – travels,
accommodation, meals, etc. – that are related with their presence and participation
in this event.
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3. The competition system of the U17 Female Club Tournament will depend on the number of
the participating team, in order to establish the most competitive and attractive format.
3.1

3.2

3.3

4.

No opening ceremony will be held, but nevertheless and after the end of the last
match of the event, the closing ceremony will be held, with delivery:
• A trophy to the winning team; and
• Medals to the players of the three best-classified teams.
The playing time of the U17 Female Club Tournament is established in conformity
with the following:
3.2.1 Safeguarding what is established in the next paragraph 4.2.2, the matches of
that competition will be played under an effective playing time of forty (40)
minutes, divided over two periods of twenty (20) minutes each, with an
interval of ten (10) minutes between each period.
3.2.2 In some exceptional cases, when there is a need to play several daily rounds
(one in the morning and afternoon / evening) in any day of one specific
edition of the U17 Female Club Tournament, the matches of that competition
can be played under an effective playing time of thirty (30) minutes, divided
over two periods of fifteen (15) minutes each, with an interval of ten (10)
minutes between each period. If this case, WSERH has to inform the teams
before the competition.
When in this tournament a classificatory system by points is used, WSE-RH decided
that the following criteria and procedures must be met:
3.3.1 As established in the Rules of the Game, the points of the teams will be
allocated as follows:
Match WON
3 (three) points
Match TIE
1 (one) point
Match LOST
0 (zero) points
3.3.2 For final classification purposes, with teams tied in points, what is set out in
Article 33 of the Rules of the Game will be applied to define the final
classification of the same.
Logistics
Each club must book the hotel directly.
The FPP - Federação de Patinagem de Portugal by negotiating prices with the LUSO
hotel, below you send the data and values that are proposed.
Pax in SINGLE / Full board
Pax in DOUBLE / Full board
Contacts:

Rua Dr Cid de Oliveira, 86
3050-248 LUSO
Tel: +351 231 937 937
info@hoteluso.com
www.hoteluso.com
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Para
c/c
De

: European CLUBS
European Federations
: WS Europe – President – Mr Fernando Claro
: WS Europe Rink-Hockey - Chairman

Assunto : TORNEIO de CLUBES FEMININO Sub-17 “Challenge Rafael Oliveira”
1. O Torneio de Clubes Feminino Sub-17 “Challenge Rafael Oliveira” terá lugar na cidade do
LUSO - Portugal, na data acordada entre 16 e 19 de dezembro de 2021, com a organização
da FPP - Federação de Patinagem de Portugal.
Data
Local
Pavilhão
Localidade
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

- 16 a 19 dezembro de 2021
- LUSO, Portugal
- Pavilhão Municipal do LUSO
- LUSO

A Federação Nacional candidata assumirá sempre a responsabilidade perante a WSERH pela organização do Torneio Europeu Feminino de Sub-17.
A organização do Torneio de Clubes Femininos sub-17 requer a inscrição de um mínimo
de 4 (quatro) equipas.
Assim e tendo em conta o ponto anterior, as inscrições para este evento, têm data
final 15 de Novembro de 2021.
1.3.1 Para a formalização do registo, deve ser feito através da apresentação dos
formulários 001, 002 e 003, que estão anexados.
A WSE-RH não cobrará qualquer taxa ou outros direitos pela organização do Torneio
de Clubes Femininos sub-17.
Os custos de viagens, alojamento, refeições, etc., que estejam relacionados com a
participação de todos os Árbitros designados para os jogos deste evento, são
responsabilidade da Organização do evento;
Os custos de viagens, alojamento, refeições, etc., que estejam relacionados com a
participação dos elementos do comité da WSE-RH, são responsabilidade da
Organização do evento;
Os custos do troféu e medalhas do evento, são responsabilidade da Organização do
evento;
Cada edição do Torneio de Clubes Femininos sub-17 terá uma designação particular,
com o principal objetivo de honrar as pessoas ou instituições que deram um contributo
significativo para a promoção e/ou desenvolvimento do hóquei feminino.

2. O Torneio de Clubes Femininos sub-17 está "aberto" à participação de clubes europeus e/ou
a um grupo de atletas que se podem unir para jogar sob o escudo de um clube ou de uma
associação de jogadores de clubes filiados na mesma Federação Nacional.
2.1
2.2

2.3

2.4

Para a inscrição dos intervenientes participantes é obrigatório dispor de uma licença
oficial atual emitida por uma Federação Nacional Europeia afiliada à WSE-RH.
Salvaguardando o que está estabelecido no próximo parágrafo 3.3, todas as equipas
participantes devem ser compostas por jogadores femininas da categoria Sub-17, o
que significa que a idade mínima é de 13 (treze) anos, a 15 de dezembro de 2021,
mas não completaram 17 (dezassete) anos até 20 de dezembro de 2021.
Todos os representantes das equipas participantes no Torneio de Clubes Femininos
sub-17 devem ser inscritos antes da forma habitual, através do envio do formulário 2
(inscrição de jogadores) e do formulário 3 (inscrição de outros representantes), ambos
disponíveis no site da WSE-RH.
As equipas participantes serão responsáveis por todos os custos de viagens,
alojamento, refeições, etc., que estão relacionados com a sua presença e
participação neste evento.

3. O sistema de competição do Torneio de Clubes Femininos sub-17 dependerá do número da
equipa participante, de forma a estabelecer o formato mais competitivo e atrativo.
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3.1

3.2

3.3

Não será realizada cerimónia de abertura, mas no entanto e após o final do último
jogo do evento, será realizada a cerimónia de encerramento, com entrega:
• Um troféu para a equipa vencedora; e
• Medalhas aos jogadores das três equipas mais bem classificadas.
O tempo de jogo do Torneio de Clubes Femininos sub-17 é estabelecido em
conformidade com o seguinte:
3.2.1 Salvaguardando o que está estabelecido no próximo parágrafo 4.2.2, os jogos
dessa competição serão disputados com um tempo de jogo eficaz de quarenta
(40) minutos, divididos por dois períodos de vinte (20) minutos cada, com um
intervalo de dez (10) minutos entre cada período.
3.2.2 Em alguns casos excecionais, quando é necessário jogar vários jogos diários
(uma de manhã e tarde/noite) em qualquer dia de uma edição específica do
Torneio de Clubes Femininos sub-17, os jogos dessa competição podem ser
disputados sob um tempo de jogo eficaz de 30 (trinta) minutos, divididos por
dois períodos de quinze (15) minutos cada, com um intervalo de dez (10)
minutos entre cada período. Neste caso, a WSE-RH tem que informar as
equipas antes da competição.
Quando neste torneio é utilizado um sistema classificatório por pontos, a WSE-RH
decide que os seguintes critérios e procedimentos devem ser cumpridos:
3.3.1 Tal como estabelecido, os pontos das equipas serão atribuídos da seguinte
forma:
Vitória
3 (três) pontos
Empate
1 (um) ponto
Derrota
0 (zero) pontos
3.3.2 Para efeitos de classificação final, com equipas empatadas em pontos, será
aplicado o que está estabelecido no Artigo 33º do Rules of the Game, para
a definição da classificação final das mesmas.

4. Logística
Cada clube deve reservar o hotel diretamente.
Mediante negociação de preços junto do hotel do LUSO, abaixo se enviam os dados e
valores que são propostos:
- Pax em SINGLE / Pensão completa - Pax em DUPLO / Pensão completa -

73,00€
56,00€

Contactos:

Rua Dr Cid de Oliveira, 86
3050-248 LUSO
Tel: +351 231 937 937
info@hoteluso.com
www.hoteluso.com

Assinado por : Agostinho Peixoto da Silva
Num. de Identificação: 03593015
Data: 2021.10.20 12:20:34+01'00'
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