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Para:

FEDERAÇÕES EUROPEIAS
CLUBES EUROPEUS DE HÓQUEI EM PATINS
ÁRBITROS EUROPEUS

De:

PRESIDENTE DO CERH
Data: 10 de Setembro de 2014

Assunto:

COMPETIÇÕES EUROPEIAS DE CLUBES DA ÉPOCA 2014/2015 - INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE O
SORTEIO E NOVOS PROCEDIMENTOS A CUMPRIR PELOS CLUBES PARTICIPANTES

Exmºs Senhores:
Peço a vossa melhor atenção para as disposições que se seguem, onde encontrarão importantes informações adicionais no
que respeita a todas as competições europeias de Clubes a realizar na época desportiva de 2014/2015.
1. INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELATIVAMENTE AOS SORTEIO REALIZADO EM 6 DE SETEMBRO DE 2014
Tendo em atenção as informações transmitidas durante o sorteio realizado no passado Sábado, 6 de Setembro, nas
instalações do CERH, em Lisboa, chamo a vossa atenção para as correções e aditamentos agora introduzidos.
1.1

EUROLIGA – CORRECÇÃO + RE-ORDENAMENTO DE 2 JOGOS DO GENÈVE RHC
1.1.1 CORRECÇÃO DA DATA INDICADA PARA A JORNADA 6 DA FASE DE GRUPOS
Por lapso foi referida que a data de 22 de Fevereiro de 2015 para realização da jornada 6 da Fase de
Grupos da Euroliga. No entanto e tal como referido no calendário divulgado pelo meu Comunicado refª FG003/2014, emitido em 8 de Março de 2014, a data correta de referida jornada é o dia 7 de
Fevereiro de 2015.
1.1.2 RE-ORDENAMENTO DOS JOGOS DO GENÈVE RHC
Tendo em atenção que a pista utilizada pelo GENÈVE RHC não se encontra disponível na data da jornada 2
do Grupo B da Euroliga, o CERH aprovou o seguinte novo ordenamento para os seguintes 2 jogos:

1.2

•

Jogo 18

01/11/2014

AD Valongo x Genève RHC

•

Jogo 26

07/02/2015

Genève RHC x AD Valongo

LIGA FEMININA – ALTERAÇÃO DO ORDENAMENTO DOS JOGOS DO RHC VORDEMWALD + CORRECÇÃO
1.2.1 FASE PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO ORDENAMENTO DOS JOGOS DO RHC VORDEMWALD
Por lapso do CERH, o ordenamento dos jogos deste clube foi alterado, contrariando o resultado do sorteio
e o pedido que o RHC Vordemwald havia especificamente havia sido oportunamente solicitado.
Consequentemente, o ordenamento correto dos 2 jogos do RHC VORDEMWALD é o seguinte:
•

Jogo 123

22/11/2014

RHC Vordemwald x US Coutras

•

Jogo 127

13/12/2014

US Coutras x RHC Vordemwald

1.2.2 CORRECÇÃO DE ERRO DE ESCRITA – JOGO DA FINAL DA TAÇA DA LIGA FEMININA
Um erro de escrita durante o sorteio determinou a indicação do jogo da Final desta competição, que é
mais exatamente o seguinte:
•

Jogo 139

15/03/2015

Vencedor do jogo 137 x Vencedor do jogo 138
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1.3

TAÇA CERS – JOGOS ENVOLVENDO TODOS OS CLUBES AUSTRÍACOS (2ª MÃO DOS 1/16 DE FINAL)
A seleção nacional da AUSTRIA vai participar no Campeonato Mundial “B” de Seniores Masculinos, a realizar no
Uruguai entre os dias 15 e 22 de Novembro de 2014. Assim e como reportado pelo CERH durante o sorteio, a
Federação da Áustria enviou um pedido ao CERH para alteração da data dos jogos que os clubes Austríacos teriam
de disputar na 2ª mão dos 1/16 de Final da Taça CERS.
Embora o CERH não se tenha oposto à alteração solicitada, nós questionamos a Federação da Áustria sobre a
possibilidade de manter a data originalmente agendada para os 3 jogos em questão.
Hoje mesmo, o CERH recebeu uma resposta positiva por parte da Federação da Áustria, pelo que todos os jogos
referidos serão disputados de acordo com o calendário estabelecido, como se indica seguidamente:

1.4

•

Jogo 82

01/11/2014

RHC Villach x Reus Deportiu

•

Jogo 84

01/11/2014

CGC Viareggio x RHC Dornbirn

•

Jogo 86

01/11/2014

RHC Diessbach x RHC Wolfurt

JOGADORES COM SANÇÕES DISCIPLINARES AINDA POR CUMPRIR NA TOTALIDADE
1.4.1 EUROLIGA – HC QUÉVERT- CORENTIN TURLUER – 4 JOGOS DE SUSPENSÃO POR CUMPRIR
Este jogador não poderá ser utilizado pelo seu clube nas primeiras 4 jornadas da Euroliga, atendendo à
sanção disciplinar que, no decorrer da época anterior, foi estabelecida pela Comissão de Justiça e
Disciplina da CERS.
A utilização deste jogador pelo HC QUEVERT apenas será permitida após o total cumprimento da referida
sanção disciplinar.
1.4.2 TAÇA CERS – ERG ISERLOHN- PATRICK GLOWKA – 4 JOGOS DE SUSPENSÃO POR CUMPRIR
Este guarda-redes não poderá ser utilizado pelo seu clube nos 1/16 de Final e-também - se a sua equipa
se qualificar para a sua disputa – nos ¼ de Final da Taça CERS.
A utilização deste guarda-redes pelo ERG ISERLOHN apenas será permitida após o total cumprimento da
referida sanção disciplinar.

2. NOVOS PROCEDIMENTOS A ASSEGURAR PELOS CLUBES PARTICIPANTES NAS COMPETIÇÕES EUROPEIAS
Solicitamos a especial atenção das Federações Nacionais e dos Clubes seus filiados para os novos procedimentos que
o CERH decidiu implementar, com início a partir do próximo dia 1 de Outubro de 2014.
2.1

ÁRBITROS EUROPEUS – NOVOS PROCEDIMENTOS A CUMPRIR PELOS CLUBES RELATIVAMENTE A
VIAGENS, TRANSPORTE, ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO
A partir de data de 1 de Outubro de 2014, terão de ser cumpridos os seguintes procedimentos:
(1) Todos os Árbitros Europeus terão de reportar ao CERH - até à data de 30 de Setembro de 2014 – quaisquer
situações que sejam impeditivas da sua designação para os jogos constantes do calendário incluído como
Anexo deste Comunicado.
(2) Relativamente a cada jogo das competições europeias, o Secretário Geral do CERH, Ricardo Oliveira, é
responsável perante os clubes participantes por assegurar - com o máximo de antecedência possível – a
informação dos nomes e proveniência dos Árbitros por si designados.
(3) Relativamente aos Árbitros designados pelo CERH, todos os clubes que atuam na condição de equipa
“visitada” terão de assegurar:
• A alimentação e o alojamento em Hotel, no período compreendido entre a sua chegada e a sua
partida do local agendado para o jogo;
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• A reserva e pagamento das viagens de avião e/ou de comboio, cujos bilhetes terão de ser
enviados por e-mail para os Árbitros designados com, pelo menos, 6 dias úteis de
antecedência relativamente à data do jogo. Uma cópia do email em questão terá de ser sempre
enviada ao Secretário Geral do CERH (email office.cerh@cerh.eu)

Nota importante:
Se este prazo não for cumprido, o CERH assegurará a aquisição dos bilhetes
necessários à viagem dos Árbitros designados, cujos custos serão debitados ao clube
responsável por tal situação.
(4) Quando necessário, os clubes devem contactar o Secretário Geral do CERH, Ricardo Oliveira, para esclarecer
quaisquer questões relativas à viagem, alojamento e/ou alimentação dos Árbitros designados (contactos diretos
com os Árbitros devem ser sempre evitados)

2.2

NÃO ACEITAÇÃO DE DÍVIDAS PENDENTES NO DECORRER DA ÉPOCA 2014/2015

2

No final da época desportiva de 2013/2014, o CERH viu-se confrontado com dívidas pendentes de diversos clubes,
situação que não pode, de forma alguma, voltar a repetir-se.
Consequentemente, todos os clubes terão de regularizar – de acordo com os prazos estabelecidos – todas as
facturas que lhes sejam emitidas pelo CERH. Em caso de incumprimento, o CERH terá de aplicar rigorosamente as
disposições do ponto 2 do Artigo 14 do Regulamento Financeiro da CERS, que abaixo se transcreve:
(...)

2. O incumprimento dos prazos de pagamento fixados pela CERS e/ou por qualquer Comité
Técnico duma disciplina da Patinagem implicará as seguintes consequências para a entidade
incumpridora, seja esta uma Federação Nacional ou um Clube Europeu:
2.1 Pagamento adicional de 10% relativamente ao valor total dos pagamentos em atraso há
mais de 30 dias.
2.2 Pagamento adicional de 25% relativamente ao valor total dos pagamentos em atraso há
mais de 60 dias
2.3. Se a entidade incumpridora do pagamento se encontrar em falta há mais de 90 dias,
poderão ser tomadas as seguintes decisões adicionais:
2.3.1 Se a entidade incumpridora é um Clube Europeu, o Comité Técnico da disciplina
em questão poderá deliberar a sua suspensão de todas as competições europeias
da referida disciplina, até que toda a dívida existente – incluindo os pagamentos
adicionais das sobrecargas referidas no ponto 2 deste Artigo – seja integralmente
regularizada.
(...)

2.3

LIMITES RELATIVOS À INSCRIÇÃO DE JOGADORES E DE OUTROS REPRESENTANTES
Aquando da formalização da sua participação nas competições europeias (através do envio do Formulário 01) , os
clubes terão de assegurar, dentro do prazo para o efeito estabelecido, o envio dos formulários oficiais de registo e
respectivas fotos dos seus representantes, tendo em atenção os seguintes procedimentos:
2.3.1 INSCRIÇÃO DE JOGADORES DOS CLUBES
A inscrição dos jogadores (Formulário 02 + fotos) obedece aos seguintes condicionalismos:
• Limite mínimo: 10 jogadores, incluindo 2 guarda-redes e 8 jogadores de pista.
• Limite máximo: 16 jogadores, incluindo 3 guarda-redes e 13 jogadores de pista.

Até 30 de Dezembro de cada ano, os clubes que não optarem pelo limite máximo atrás indicado,
poderão solicitar a inscrição adicional de jogadores, sem que seja ultrapassado o limite máximo atrás
indicado.
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No entanto, a inclusão de um guarda-redes adicional poderá ser feita em qualquer momento
da época – se não tiver sido ainda efectuada– mas a sua inscrição só pode ser consentida pelo CERH no
caso de ocorrer o impedimento da participação de qualquer um dos guarda-redes inscritos por força de:
• Sanção disciplinar
• Lesão ou doença incapacitante, comprovada por atestado oficial ou relatório médico.

O guarda-redes inscrito nas condições anteriormente indicadas não poderá participar em quaisquer outros
jogos depois de concluído o impedimento do guarda-redes substituído, excepto se ocorrer um novo
impedimento de qualquer um dos guarda-redes inscritos inicialmente.
2.3.2 INSCRIÇÃO DE OUTROS REPRESENTANTES DOS CLUBES
A inscrição dos outros representantes (Formulário 03) obedece aos seguintes condicionalismos:
• Limite mínimo: 1 Delegado da equipa + 1 Treinador principal.
A inscrição adicional de qualquer outro representante poderá ser feita em qualquer momento da época
2.4

AVALIAÇÃO DOS ÁRBITROS EUROPEUS – PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA OS CLUBES
A fase experimental da avaliação do desempenho dos Árbitros Europeus foi desenvolvida pelo CERH na época
desportiva de 2013/2014, tendo por base a contribuição de:
•

Relatórios efetuados pelos Delegados Técnicos designados pelo CERH para observação de jogos
específicos

•

Relatórios dos Treinadores dos clubes e/ou das seleções nacionais que participaram nos diferentes
jogos das competições europeias

Se o CERH recebeu uma efetiva e importante colaboração da parte dos Delegados Técnicos designados, já no que
respeita aos Treinadores Principais da maioria dos clubes a sua colaboração foi muito reduzida ou mesmo nula.
Tendo em atenção as bases regulamentares que foram apresentados pelo CERH na Assembleia Geral realizada em
6 de Setembro de 2013, o processo formal de avaliação do desempenho dos Árbitros entrou formalmente em vigor
no início da atual época de 2014/2015.
Consequentemente, foram estabelecidos pelo CERH os seguintes princípios e procedimentos:
1. É agora obrigatória a efetiva participação e colaboração de todas as Federações e clubes no processo de
avaliação do desempenho dos Árbitros, competindo-lhes em particular:
1.1 A elaboração do relatório correspondente, relativamente a cada um dos jogos das competições
europeias em que participem das suas equipas representativas.
1.2 O envio dos relatórios ao CERH deverá ser assegurado através de email – a remeter para o membro da
Comissão de Desenvolvimento da Arbitragem, Luís Rei (email: luisadrei@netcabo.pt) – o qual terá de ser
remetido, como limite, nos três dias subsequentes à data de realização do jogo.
2. Os relatórios de avaliação a cargo das Federações ou dos clubes deverão ser, preferencialmente, elaborados pelos
Treinadores principais das equipas, respectivas:.
2.1 No caso de eventual recusa do Treinado principal, o Delegado da equipa terá sempre de assegurar a elaboração
do relatório de avaliação dos Árbitros que dirijam o(s) jogo(s) em questão-.
2.2 Em qualquer dos casos, recomenda-se que a elaboração dos relatórios de avaliação dos Árbitros seja realizada
logo após o final do jogo ou, como máximo, no seu dia imediato.... mas sempre sem recurso à análise dos

vídeos ou das filmagens do jogo.
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3. O CERH assegurará – com a devida antecedência relativamente à data de realização de cada jogo – o envio para as

Federações, Clubes e Delegados Técnicos dos impressos que são necessários para a elaboração dos relatórios de
avaliação dos Árbitros designados para cada jogo das competições.

3.1

Os impressos relativos à observação e avaliação dos Árbitros Europeus serão igualmente
disponibilizados no “website” do CERH (www.cerh.eu)

3. CALENDÁRIO DE TODAS AS COMPETIÇÕES EUROPEIAS DE CLUBES DA ÉPOCA 2014/2015
No ANEXO deste Comunicado encontra-se reproduzido o calendário global de todos os jogos das competições
europeias de clubes da época 2014/2015, calendário esse onde estão já incluídas todas as correções referidas
nos pontos 1.1 e 1.2 deste Comunicado.
Saudações desportivas

Presidente do CERH
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