
Az Európai Gyeplabda Szövetség (EHF) Elnökének, (Marijke Fleuren) 

Tájékoztató Levele 

Kedves Barátaim,   

Remélem, hogy mind ti, mind pedig a családjaitok épek és egészségesek az új év 
beköszöntével.   

Már nagyon várjuk, hogy a 2021-es évben folytathassuk, újraindíthassuk az európai hoki 
életet, azonban mint tapasztalhatjátok a világjárvány következtében továbbra is sok a 
bizonytalanság szerte Európában és továbbra is ez határoz meg mindent.      

Szervezetünk elnöksége, végrehajtó testülete rendszeresen ülésezik és egyeztet a különböző 
kormányzati szervekkel és a szervező házigazdákkal, hogy megtalálhassuk a legjobb 
megoldást a 2021-es esztendőben esedékes rendezvények biztonságos lebonyolítására.   

Ahogyan 2020-ban is tettük az Európai Szövetség elkötelezetten együttműködik a 
házigazdákkal és a résztvevő csapatokkal, hogy szavatolhassa a spotrolók, a hivatalos 
személyek, az önkéntesek és a nézők biztonságát minden rendezvényen.  
 
Keresünk minden olyan periódust, mikor lehetőség adódik a rendezésre, melyek 
természetesen, nagy valószínűség szerint nem lesznek szokványosak. Tesszük ezt annak 
érdekében, hogy a lehető legtöbb európai esemény lebonyolítható legyen 2021-ben. 
Szeretnénk biztosítani, hogy minden játékosunk, minden szinten ismét pályára léphessen!  

Minden klubot és nemzeti szövetséget arra kérünk, hogy tartsa szem előtt, hogy a jövőben 
megszülető döntések, könnyen lehet, nem lesznek a legmegfelelőbbek, azonban 
megpróbálunk majd minden érdeket figyelembe venni. 
 
Örömünkre szolgált, hogy nem kellett lemondanunk, csak decemberre halasztanunk az idei 
Junior Terem Európa Bajnokságokat. 

Hogy segítségére legyünk az utazó kluboknak és a házigazdáknak létrehoztuk az 
EHF COVID19 Bizottságát, mely az alábbi tagokból áll; Dr Udo Rolle 
(GER), Björn Isberg (SWE), Barbara Morgan (SCO) valamint az EHF Kommunikációs 
Menedzsere; Siobhán Madeley. Ők szoros együttműködésben dolgoznak az EHF 
Tornaigazgatójával; David Voskamp.   

Elfogadtuk a  COVID19 Irányelveket (A linkre kattintva megtekinthető eredeti nyelven) 

A jelenlegi tervezési fázisban döntés a soron következő EuroHockey eseményekről 2021-ben 
várhatóan az alábbiak szerint alakul, (a változtatás jogát fenntartjuk):  

– Euro Hockey League: Euro Hockey League (férfi, női), Euro Hockey League Cup (férfi) 
Euro Hockey League U14 (fiú, lány) bejelentés várható időpontja napokban   

– EuroHockey Club Trophy, Challenges (férfi, női), március 31. - április 5. – Döntés 
február 1.  

https://www.dropbox.com/s/7vzdaargrnw9msb/EHF%20-%20COVID19%20Guidelines.pdf?dl=0


– EuroHockey Club Challenges (férfi, női), május 20-24. – Döntés március vége 

– EuroHockey Championships (férfi, női), június 4-13. – Döntés március vége 

– EuroHockey5s (férfi, női), július 7-10. – Döntés április vége 

– EuroHockey5s U16 (fiú, lány), július 7-10. – Döntés április vége  

– EuroHockey U18 Championships (fiú, lány), július 18-24. – Döntés április vége 

– EuroHockey Championships II, II, VI (férfi, női), augusztus 1-21. – Döntés május vége   

– EuroHockey Indoor Junior Championships (fiú, lány), december – Döntés szeptember 
vége 

******  

További események a tervezettek szerint:   

– Coaches for Europe & Top Coaches Programme Seminar 1, március – a halasztás 
dátuma és a további információk január végén   

– Umpires for Nations, Umpires for Europe, Umpire Development Programme, április – 
Döntés február közepe (az EHL-t érintő döntés függvényében)   

– EuroHockey ID Championships, Youth Leadership Festival, Equally Amazing 
Leadership Forum, Twinning Development Conference, Coaches for Europe & Top 
Coaches Programme Seminar 2, Technical Officials, június – Döntés március vége   

– Umpires for Nations, Umpires for Europe, Judges for Europe, augusztus – Döntés 
május vége   

– Umpire Development Programme, októbe – Döntés augusztus vége   

Minden halasztott, vagy törölt program folytatódik, (ahol ez lehetséges) online, ahogy 2020-
ban.   

Folyamatosan frissítjük COVID19 információs oldalunkat reményekkel telve az év hátralévő 
részére   

Várom, hogy mihamarabb találkozhassunk a pályák mellett, az elkövetkező években és 
megoszthassuk egymással játékunk a játék szeretetét!   

Üdvözlettel,   

Marijke Fleuren 

Elnök, EURÓPAI GYEPLABDA SZÖVETSÉG   

  

https://eurohockey.org/covid-19-update/


További kérdésekkel és információkért keressen bizalommal. 
 
Siobhán Madeley  
Kommunikációs Menedzser 
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1210 Brussels, Belgium 
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