
 

Journeys canceladas e adiadas em 2020 e 2021 

Como resultado do impacto prolongado do Covid-19, muitas Journeys foram canceladas ou 
adiadas. Muitos clubes estão tentando adiar Journeys de 2020 e 2021. A FFI quer trabalhar 
com você para facilitar isso e agradecemos sua flexibilidade e compreensão à medida que nos 
adaptamos a um ambiente de constante mudança. 

Como muitos de vocês sabem, o matching (processo de atribuição de Journeys) é feito 
anualmente por um membro da nossa equipe (e não por um computador). Tal processo é 
detalhado; feito baseado nas preferências de datas, capacidades de hospedagem, preferências 
de destino e - crucialmente - disponibilidade de hospedagem. É improvável que possamos 
adiar Journeys de dois anos em um único ano (2022), por isso temos algumas orientações para 
os clubes. 

No futuro, este é o nosso plano para as Journeys impactadas pelo Covid-19: 
- Conforme mencionado anteriormente, trabalharemos com cada Coordenador de 

Journey no reagendamento de todas as Journeys de 2020 que foram canceladas devido 
ao Covid-19. Isso pode significar reagendar para 2021 ou 2022, dependendo das 
preferências dos clubes envolvidos e da sua região. 

- Caso sua Journey de 2021 seja cancelada devido a restrições de viagem impostas pelo 
governo, continuaremos a fazer o possível para encontrar uma data adequada no 
futuro, quando houver maior chances de sua Journey acontecer. 

- Se a sua Journey for cancelada por qualquer motivo que não sejam as restrições 
impostas pelo governo devido ao Covid-19, a Journey será cancelada e transferida para 
outro clube. Você poderá solicitar a atribuição novamente no futuro durante o processo 
anual de matching. 

- Durante o processo de matching de 2022, que ocorrerá no final deste ano, os clubes 
terão a oportunidade de nos informar sobre suas Journeys de 2020 e 2021 que foram  
adiadas / canceladas. Não poderemos garantir que todos os pedidos sejam atendidos, 
devido à disponibilidade de hospedagem, mas serão feitos  todos os esforços para 
priorizar as Journeys adiadas. 

Por que não podemos garantir que todas as jornadas de 2020 e 2021 adiadas serão 
realizadas? 

A melhor maneira de explicar isso é pelo exemplo a seguir. 



O Clube A recebeu uma semana do Clube B em 2020, mas foi cancelado devido ao Covid-19 e 
os dois clubes concordaram em adiar a Journey para 2022. 

O Clube C recebeu uma semana do Clube B em 2021, mas deve cancelar esta Jornada devido 
a restrições de viagem. O Clube C também quer adiar sua Jornada para 2022. 

No entanto, o Clube B hospeda apenas uma vez por ano e não pode hospedar o Clube A e o 
Clube C em 2022. 

Haverá muitas situações como essa durante o processo de matching de 2022. A FFI coletará 
as preferências de cada clube (incluindo o clube anfitrião) e tomará uma decisão sobre a 
Journey de Saída de 2022. 

Com mais de 350 Journeys que acontecem globalmente todos os anos, separar o impacto da 
pandemia no processo de matching levará tempo. Não hesite em agendar um horário para 
conversar diretamente com nossa equipe sobre as solicitações de entrada e saída do seu 
clube. Estamos felizes em trabalhar lado a lado com você nesse processo. 


