President Communication

/ Comunicado do Presidente

To:

EUROPEAN FEDERATIONS
RINK-H0CKEY EUROPEAN CLUBS

C/C:

CERS PRESIDENT - MR. FERNANDO CLARO

From:

CERS-RH PRESIDENT

ref:

FG-013/2017

Date: 2017, June 18
Subject:

EUROLEAGUE 2017/2018 - CLUB INSCRIPTION “SHARES” BY FEDERATION

Dear Sirs:
1. The participation in the European League is reserved for the affiliated clubs of the Federations of
England, France, Germany, Italy, Portugal Spain and Switzerland, having in mind that they have an
effective capacity to organize annually their own national championships.
2. First, it is important the most relevant issues established by the regulation in force concerning the definition of
the participation inscription “shares” allocated to each National federation.
2.1 The “maximum” number of shares by Federation amounts to 4 participating clubs, where are included:
• The National Champion in title;
• The Euroleague Champion (if it happens that this is a club other than the national champion title)
2.2 Only the points obtained in the men's club competitions - EURO LEAGUE and CERS CUP – will be
considered for the determination of the annual "rankings" of the European clubs and federations.
2.3 The “heads of each group series” will be established by CERS-RH, according with the following criteria:
2.3.1 The Euro League Champion will always be the “head” of the Group “A”;
2.3.2 The other 3 “head” of Group will be clubs that belong to the Federations that have the 3
remaining highest “shares”, taking into consideration that:
• The 1 priority must be given to the National champions in title of those Federations;
• The 2 priority will be given to the club with the highest European ranking between the
other participant clubs of the National Federation in question.
st

nd

3. In calculating the annual "rankings" of Clubs and Federations, each participating club will be valued according
to their sporting performance, according to the following "table of points " to be awarded:
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4. The annual rankings of clubs/Federations are determined by the sum of the points awarded by each
participating club during the previous four sporting seasons (*), but without taking into account the
points awarded in the last season, that is the one that occurred immediately before.
(*) Important note/example: The "ranking" available for the definition of the “inscription quotas” of
the Euroleague of the 2017/2018 sporting season, will not take into consideration the points
awarded in the sporting season of 2016/2017.
In fact, the ranking for the 2017/2018 Euroleague will the sum of the points obtained by the
participating clubs in the Euroleague and in the CERS Cup, during the sporting seasons of 2015/2016
+ 2014/2015 + 2013/2014 +2012/2013.

5. Then and having in mind the detailed calculations presented in the Annex of this Communication, I
want to call your special attention to the following information:
5.1

EUROPEAN “RANKING” – CLUBS (calculation for accrued points - season 2015/2016)
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5.2 EUROPEAN “RANKING” – FEDERATIONS BY “REFRENCE” INDEX
This is obtained by the calculation of the number of total points divided by the number of participating
clubs of each Federation

5.3 INSCRIPTION “SHARES” ALLOCATED TO EACH FEDERATION

6. CRITERIA TO BE APPLIED IN CASE OF ANY INSCRIPTION RENUNTIATION
If any Federation renounce to the inclusion of one or more clubs in its allocated "share" in the 2017/2018
EUROLEAGUE, the replacement will be ensured by the Federations having the highest "quota" among
those who had not been initially allocated, namely:
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7. It should be remembered to all Federations that it is not allowed in the EUROLEAGUE the inscription of any
club that:
7.1 Is not qualified and/or not registered by the National Federation of its affiliation
7.2 Did not participate in the Championship of the highest level of the Federation of their own country,
during the sporting season that was held immediately prior to the edition of the EUROLEAGUE in
question
7.3 Will not compete – due to their relegation to a lower level – in the Championship of the highest level of
their country during the sporting season of the EUROLEAGUE in question.
8. CERS-RH established the date of 2017, August 15 as the deadline for the National Federations
undertake – having in mind their allocated "shares", as defined in paragraph 5.3 of this Communication - the
inscription of their affiliated clubs in the 2017/2018 EUROLEAGUE, taking into consideration that:
a) All the information related with the inscription of the European clubs must be addressed (or requested) to
LLUIS FERRER (CERS-RH Vice President for competitions) and/or SUSANA PANDAVENES (CERS-RH Vice
Secretary,)

b) According to the rules in force, CERS-RH cannot accept the inscription of the any European club that has
pendent due before CERS-RH and/or before CERS, a situation that must be duly controlled by their
affiliated Federations before the sending of the above referred pre-inscriptions.

With sporting regards

CERS-RH President
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FEDERAÇÕES EUROPEIAS
CLUBES EUROPEUS DE HÓQUEI EM PATINS

C/C:

PRESIDENTE DA CERS - SR. FERNANDO CLARO

De:

PRESIDENTE DO CERS-RH
Data:

Assunto:

ref:

FG-013/2017

18 de Junho de 2017

EUROLIGA 2017/2018 - “QUOTAS” DE INSCRIÇÃO DE CLUBES POR CADA FEDERAÇÃO

Exmºs Senhores:
1. A participação na Liga Europeia está reservada aos Clubes filiados nas Federações da Alemanha, de
Espanha, de França, de Inglaterra, de Itália, de Portugal e da Suíça, tendo em atenção a sua capacidade
efetiva para organizar anualmente os seus próprios campeonatos nacionais.
2. Em primeiro lugar, é importante as questões mais relevantes estabelecidas pelo regulamento vigente relativo
à definição das “quotas” de inscrição atribuídas a cada uma das referidas Federações nacionais.
2.1 A quota “máxima” permite a participação de um máximo de 4 clubes filiados em cada Federação
Nacional, incluindo obrigatoriamente neste número:
• o Campeão Nacional em título;
• o Campeão em título da EUROLIGA (se acontecer que este clube não seja também o Campeão
Nacional em título)
2.2 Apenas os pontos obtidos nas competições masculinas – EUROLIGA e TAÇA CERS – serão considerados
para efeito da determinação dos "rankings" anuais dos clubes e federações europeias
2.3 Os clubes que são considerados como “cabeças de série” da cada um dos 4 grupos da EUROLIGA serão
definidos pelo CERS-RH, de acordo com os seguintes critérios:
2.2.1 O Campeão em título da EUROLIGA será sempre o “cabeça de série ” do Grupo “A”;
2.2.2 Os outros 3 “cabeças de série” dos Grupos “B”, “C” e “D” serão os clubes filiados nas
Federações que detenham as 3 “quotas” de valor mais elevado, tendo em atenção que:
• A 1 prioridade tem de ser dada ao Campeão Nacional em título dessas Federações;
• A 2ª prioridade será concedida ao clube que detém a melhor posição no Ranking Europeu,
relativamente aos demais clubes inscritos pela Federação Nacional em questão.
ª

3. No apuramento dos “rankings” anuais de Clubes e Federações, cada Clube participante será valorizado em
função do seu desempenho desportivo, de acordo com a seguinte “tabela de pontos” a atribuir”:
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4. Os rankings anuais de clubes/Federações são estabelecidos pela soma dos pontos atribuídos a cada clube
participante durante as quatro épocas desportivas anteriores (*), mas sem levar em conta os pontos atribuídos
na temporada imediatamente anterior.
(*) Nota importante / exemplo: O "ranking" disponível para a definição das "quotas inscrição" da
EUROLIGA da época de 2017/2018, não integra os pontos relativos à época de 2016/2017.
De facto, the ranking para a Euroliga de 2017/2018 corresponde à soma dos pontos que foram
atribuídos a cada clube participante nas competições da Euroliga e da Taça CERS nas épocas
desportivas de 2015/2016 + 2014/2015 + 2013/2014 +2012/2013.

5. Em função dos cálculos detalhados apresentados no ANEXO deste Comunicado, foram apurados os seguintes
resultados:
5.1 “RANKING” EUROPEU DE CLUBES (apuramento dos pontos acumulados na época 2015/2016)
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5.2 “RANKING” EUROPEU DE FEDERAÇÕES
(apuramento relativo aos pontos acumulados - época 2014/2015)

5.3 “QUOTAS” DE INSCRIÇÃO ALOCADAS A CADA FEDERAÇÃO – EUROLIGA DA ÉPOCA 2017/2018

6.

CRITÉRIOS A APLICAR EM CASO DE QUALQUER RENÚNCIA DE INSCRIÇÃO
Se qualquer Federação renunciar à inscrição de um ou mais clubes da “quota” que lhe foi alocada na
EUROLIGA da época 2015/2016, a sua substituição será assegurada pelas Federações que possuam as
“quotas” de valor mais elevado entre as que não haviam sido inicialmente não alocados, designadamente:
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7. Importa recordar a todas as Federações que não é permitida a inscrição na EUROLIGA de quaisquer clubes
que:
7.1 Não se tenham qualificado e/ou inscrito pela Federação Nacional da sua filiação
7.2 Não tenham participado no Campeonato Nacional do mais alto nível da Federação do seu próprio país, no
decorrer da época imediatamente anterior à da realização da EUROLIGA em questão
7.3 Não possam disputar – por terem sido despromovidos a um nível inferior - o Campeonato Nacional do
mais alto nível da Federação do seu país na época de realização da EUROLIGA em questão.
8. O CERS-RH estabeleceu o dia 15 de Agosto de 2017 como a data-limite para as Federações Nacionais
procederem - em função das “quotas” definidas no ponto 5.3 deste Comunicado - à inscrição dos clubes
seus filiados na EUROLIGA da época desportiva de 2017/2018., tendo em consideração que:
a) Todas as informações relacionadas com a pré-inscrição e / ou a inscrição dos clubes europeus devem ser
endereçadas (ou solicitadas) a LLUIS FERRER (vice-presidente CERS-RH para competições) e/ou a SUSANA
PANDAVENES (vice-secretária do CERS-RH)
b) De acordo com as normas em vigor, o CERS-RH não pode aceitar a inscrição de qualquer clube
europeu que tenha dívidas pendentes perante a CERS ou perante o CERS-RH, situação que deve ser
devidamente controlada pelas suas Federações de filiação, antes de assegurarem o envio das inscrições
acima mencionadas.

Saudações desportivas

Presidente do CERS-RH
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ANNEX

Chart 1 – page 10
MALE EUROPEAN COMPETITIONS - AWARDED POINTS BY CLUBS AND FEDERATIONS
COMPETIÇÕES EUROPEIAS DE MASCULINOS – PONTOS ATRIBUÍDOS A CLUBES E FEDERAÇÕES
Sporting Seasons of 2015/2016 + 2014/2015 + 2013/2014 + 2012/2013
Épocas de 2015/2016 + 2014/2015 + 2013/2014 + 2012/2013

Chart 2 – page 11
EUROLEAGUE – REFERENCE INDEX + “SHARES” TO BE ALLOCATED BY FEDERATION
EUROLEAGUE – ÍNDICE DE REFERÊNCIA + “QUOTAS” A ALOCAR POR FEDERAÇÃO
Sporting Season of 2015/2016
Época de 2015/2016

Chart 3 – page 12
EUROLEAGUE – “SHARES” BY FEDERATION - ALLOCATED + NON ALLOCATED
EUROLEAGUE – QUOTAS” POR FEDERAÇÃO - ALLOCADAS + NÃO ALOCADAS
Sporting Season of 2015/2016
Época de 2015/2016
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