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Portugal recebe primeira eliminatória da Liga Mundial! 

 

 
 
A Federação Internacional de Hóquei (FIH) vai lançar este ano uma nova prova no panorama 
internacional hoquista. 
 
Denominada como World League ou, em português, Liga Mundial, a prova vai contar com as melhores 
equipas do hóquei mundial. 
 
Fruto do excelente trabalho desenvolvido na organização de eventos internacionais, entre os quais os 
últimos Europeus de Hóquei de Sala de Seniores Masculinos e Femininos que tiveram lugar em 
Gondomar, em Janeiro deste ano, Portugal vai receber uma das primeiras eliminatórias da Liga Mundial. 
O evento terá lugar no Complexo Desportivo de Lousada, entre os dias 25 e 30 de Setembro de 2012, 
sensivelmente um mês após o término dos Jogos Olímpicos de Londres. 
 
Relativamente à estrutura da prova, a Liga Mundial disputar-se-á em quatro eliminatórias. As primeiras 
eliminatórias terão lugar em vários pontos do globo em finais de Setembro, e nas quais participarão as 
equipas posicionadas abaixo da 17ª posição do ranking mundial. Na segunda ronda, a disputar no início 
de 2013, entram as equipas vencedoras da primeira eliminatória, às quais se juntam as selecções que se 
encontram entre o nono e o décimo sexto lugar no ranking mundial. Daqui apuram-se oito equipas para 
uma terceira ronda, às quais se juntam agora as oito primeiras classificadas do ranking mundial. Estas 16 
equipas disputarão um terceira ronda a ter lugar em Agosto/Setembro. A quarta e última ronda, que 
definirá o primeiro vencedor da Liga Mundial, terá lugar entre Novembro e Dezembro de 2013. 
 
A competição dá ainda acesso directo aos Jogos Olímpicos e ao Campeonato do Mundo, pelo que todas 
as equipas participantes passam a ter hipóteses de se classificar para os mesmos. 
 
Pela sua importância, a organização desta prova da FIH deve constituir-se como um enorme orgulho 
para os portugueses e, em particular, para toda a comunidade nacional do hóquei. 
 
Oportunamente, serão divulgadas mais informações sobre a prova. 
 


