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que sempre apoiou o esporte
feminino, teve uma das primeiras
ideias da criação de um guia sobre
hóquei feminino e que estaria
colaborando com este material

prefácio

"cabem" cerca de 270 ligas de hóquei feminino dentro de
uma de hóquei masculino. Cabem 333 PHFs no contrato
de US$100 milhões assinado por Connor McDavid em
2017.

E isso também vale para o esporte. Qualquer esporte. E
principalmente, não podemos deixar de atrelar revolução
com modalidades femininas. E parece um exagero falar
isso, mas é a pura verdade.

E se falarmos de outras minorias, como pessoas trans e
pessoas não-binarias, a situação piora ainda mais. Mesmo
assim, a perseverança permanece.

Atualmente, estamos vivendo em uma era de revoluções.
O mundo está evoluindo: apesar de alguns retrocessos, a
tendência natural das coisas é a mudança para o melhor.

Mulheres jogando hóquei (e outros esportes) é algo
revolucionário.

Por isso que afirmar que mulheres jogando esportes
é uma coisa revolucionária não e um exagero: muitos
esportes foram proibidos a nós, e mesmo assim, não
desistimos. Não conseguimos desistir.

Pois muito mais do que qualquer proibição ou falta de
investimento, o amor pelo esporte faz com que isso seja
superado.

Fazendo um paralelo, para que as coisas fiquem mais
claras: vocês sabiam que aqui no Brasil, o futebol feminino Viva o esporte feminino e viva as mulheres produzindo
conteúdo sobre esportes!
já foi proibido na década de 60? Por ser um esporte
atrelado a homens, as mulheres eram proibidas de
simplesmente chutarem uma bola nas redes.
Tirando questões semelhantes a esta, o esporte feminino
nunca recebe e nem receberá o investimento que o
masculino tem. Nem parte.
Se pegarmos o teto salarial de um ano da PHF (US$300
mil) e da NHL (US$81,5 milhões), podemos falar que
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Desde 2009 estamos sempre nos atualizando e trazendo
informações pelos mais diversos canais, seja mídia escrita,
podcast, vídeos ou mídias sociais.
Buscando se comunicar com torcedores novos e mais
Antigos, temos todo tipo de análise possível para melhor
atender o nosso público, continuaremos nos atualizando para
trazer sempre a melhor experiência para o torcedor da NHL.
Além da liga norte-americana, cada vez mais tentamos trazer
o universo do hóquei para o Brasil. Um dos pontos de maior
importância é o hóquei feminino, desde o Especial Mês da
Mulher, em março de 2021.

missão

Ser a melhor e mais confiável fonte de
informações sobre a NHL e Hóquei em
português usando tecnologia, canais
e linguagem que sejam acessíveis para
todos torcedores e simpatizantes do
esporte.

valores

Nossa plataforma e comunidade é
pautada em valores que incluem:
Inclusão
Respeito
Seriedade
Diversidade

O primeiro podcast sobre hóquei feito só por
mulheres no Brasil! Tudo sobre a NHL e outras ligas
sob uma perspectiva diferenciada. Acompanhe
dando um tic-tac-play!

nos encontre nas redes sociais!
NHLBrasil

NHLBrasil

NHLBrasilOficial

NHLBrasil

nhlbrasil.com.br

Primeiro podcast 100% em português sobre
o esporte, o IceCast traz semanalmente as
últimas notícias da melhor liga de hóquei do
mundo!

o jogo

Zona
Defensiva

Zona
Neutra

Zona
Ofensiva

A partida de hóquei é disputada em um rinque de gelo
de 61 x 26 metros e um puck de 170g.
Sim! São as mesmas medidas do hóquei masculino!
Cada equipe possui seis jogadoras, sendo duas
defensoras, três atacantes e uma goleira.
Cada partida possui três períodos de 20 minutos. Em
caso de empate, é disputado uma prorrogação de cinco
minutos com quatro jogadoras para cada lado.
Persistindo o empate, o jogo vai para o shootout, onde
cada time escolhe três jogadoras para tentar o gol. O
time vencedor sempre ganha 2 pontos e o time perdedor
ganha 1 ponto se conseguir manter o empate no tempo
regulamentar.
O funcionamento do jogo e as regras são semelhantes a
do jogo de hóquei masculino, com algumas diferenças.
• As atletas precisam usar máscaras que cobrem todo o
rosto durante o jogo;
• Nos campeonatos sancionados pela IIHF, não
é permitido dar hits nas outras jogadoras - ou
bodycheck.
Assim como na NHL, brigas e o contato corporal
acontecem, pois são inevitáveis. Mas eles são penalizados.
A PHF segue as mesmas regras da NCAA: fazer qualquer
tipo de bodycheck resulta em penalidade.
Dependendo do grau de bodycheck e também da
avaliação dos juízes, eles aplicam uma um major penalty,
ejeção ou até mesmo a suspensão.

Direção da Jogada
jogo e outra jogadora terá que ir para o box cumprir um
major penalty.
Nos campeonatos internacionais sancionados pela
IIHF, em nível olímpico, as mulheres não podem fazer
bodychecks. Caso elas façam, os árbitros podem dar a ela
uma minor penalty ou major penalty de cinco minutos.
Mas a verdade é que em uma partida de hóquei feminino
essa regra pouco importa. As atletas se destacam pela
destreza e habilidade na forma de jogar, ao invés de focar
somente no aspecto físico. E mesmo assim, ainda existe
uma fisicalidade que não é violenta no hóquei feminino. A
forma de lidar com o disco é a mesma, os movimentos e
planos de jogo são os mesmos, e até com o equipamento
e uniforme em gelo as jogadoras ficam iguais aos
jogadores.

A tendência natural do hóquei é de cada vez menos
haver esses tipos de hits, já que a evolução do esporte já
No entanto, costuma ser na maioria das vezes, um minor
mostra um número menor de de hits e um foco maior
penalty. Contatos acidentais não são penalizados. Quando nas habilidades e agilidades dos jogadores. Então, é
as atletas brigam, elas podem sofrer um fighting penalty. possível concluir que o hóquei masculino cada vez mais
Quem se envolver em uma luta poderá ser ejetado do
se aproxima do feminino.

termos de penalidades
Minor (m): Time fica dois minutos com a jogadora
penalizada fora. Em caso de gol do time adversário, a
jogadora volta.

Major (M): Time fica cinco minutos com a jogadora
penalizada fora e ocasionalmente expulsa. O tempo deve
ser cumprido, não importa quantos gols forem feitos.

As penalidades são divididas em minor e major
Power Play: O time que sofreu a infração fica com uma
jogadora a mais durante o tempo de penalidade.
Penalty Kill: O time infrator perde a jogadora que
cometeu a penalidade e precisa “matar” o power play.
Offside e icing não são definidos como minor ou major.

penalidades mais comuns do hóquei feminino

OFFSIDE: A jogadora entra na zona ofensiva antes do
puck.

ICING: O puck é isolado antes de passar a linha de centro
do gelo, passando assim por 3 linhas (central, azul e final).

BOARDING (M): A jogadora dá um hit com força excessiva INTERFERÊNCIA (m): A jogadora impede a outra de
em em outra contra a borda.
passar fora de uma disputa pelo puck.
HOOKING (m): A jogadora engancha o stick da jogadora
adversária impedindo sua progressão.

HIGH STICKING (m): A jogadora acerta a adversária com o
stick no rosto.

TRIPPING (m): A jogadora engancha o stick nas pernas da HOLDING (m): A jogadora segura a outra jogadora fora da
jogadora adversária derrubando-a.
disputa pelo puck.

história do hóquei feminino

Como acontece com a maioria dos esportes, as mulheres
jogam hóquei no gelo de alguma forma, desde que o
esporte surgiu; no entanto, elas foram desencorajadas
a jogar, ou suas ligas e times não foram levados a sério.
O hóquei feminino também era considerado inferior.
Elas também costumavam jogar com roupas muito
mais inconvenientes. É possível patinar com uma saia
longa? Não só é, como aconteceu. Porém, as mulheres
ainda não alcançaram a igualdade total no hóquei no
gelo. Felizmente, a passos curtos essa mudança vem
acontecendo. A repórter Alexandrine Gibb, do Toronto
Star, escreveu em 1938 que “as meninas têm que assumir
o controle; de galinhas a idosos, os meninos ganham a
preferência nos rinques de toda a província.”
E é isto que elas vêm fazendo desde então.

Primeira fotografia de mulheres jogando hóquei.

puck no gelo

O hóquei no gelo começou no Canadá no século XIX,
embora fosse jogado com tacos e bolas no norte da
Europa. O primeiro jogo de hóquei indoors, ou seja, numa
arena fechada, aconteceu em Montreal em 1875. Embora
as primeiras ligas amadoras não tenham começado até
a década de 1880, e a primeira liga profissional não foi
criada até 1900.
O primeiro registro de mulheres jogando hóquei é
uma foto, na qual se pode ver a jogadora estrela em
Ottawa, também filha do governador geral, Lord
Stanley de Preston. De todos os membros da família,
Isobel Stanley (uma de suas duas filhas) era a única que
tinha a verdadeira paixão pelo jogo. Ela assistiu a seu
primeiro jogo de hóquei masculino organizado em 1889
no Carnaval de Inverno de Montreal. A partir daquele
momento ela se apaixonou pelo jogo e, sempre que

podia, vestia sua saia longa e jogava no Rideau Hall com
as mulheres que trabalhavam para a família. Começou
a jogar então com seus irmãos, e até convenceu seu pai,
Lord Stanley, a doar um troféu para o hóquei, que ficou
conhecido como Stanley Cup – sim, o famoso troféu da
NHL!
Já o troféu do campeonato da Premier Hockey Federation
(PHF) se chama Isobel Cup. O nome surgiu em forma de
homenagem à Isobel, conhecida por compartilhar seu
amor pelo esporte e por ser uma das primeiras jogadoras
de hóquei no Canadá. Na frente da Isobel Cup está
escrito: The Lady Isobel Gathorne-Hardy Cup 1875-1963.
Este troféu será concedido anualmente ao maior time
profissional de hóquei feminino da América do Norte.
Todos que buscam esta Copa, perseguem um sonho;
um sonho nascido com Isobel, isso nunca morrerá.

primeiras equipes femininas

No início dos anos 1900, jogos improvisados com amigas
tornaram-se partidas entre times organizados de hóquei
feminino. Foram estabelecidas equipes regionais e
universitárias exclusivas para mulheres, embora com
graus variados de aceitação social: em Trois-Rivières, os
jogos femininos tinham placas de “não há espectadores”;
enquanto a equipe da Queen’s University em Kingston
era popular o suficiente para cobrar ingresso.

As equipes começaram a se formar no início do século
XX, embora por muito tempo não haveria uma liga
profissional. As mulheres ainda jogavam casualmente por

Jogadoras de Vancouver Amazons.

diversão. De acordo com o site oficial das Olimpíadas, a
primeira partida formal feminina aconteceu em Ontário
em 1891; porém, as equipes femininas não iniciaram
realmente até os anos 1910 e 1920, quando as equipes
universitárias começaram a se formar nos Estados Unidos
e especialmente no Canadá, e elas ainda usavam saias!
Essas saias dificultavam a patinação e ficavam ainda mais
pesadas quando molhadas por conta do gelo e neve.
No entanto, as goleiras usavam isso em seu proveito,
costurando pesos, como chumbo grosso, nas bainhas.
Isso mantinha a saia no gelo para cobrir mais a rede.
Elas também usavam protetores de tórax, ao contrário
dos homens, e a primeira goleira a usar uma máscara
foi Elizabeth Graham, na Queen’s University, em 1927.
As mulheres usavam patins de hóquei ou removiam
palhetas dos patins artísticos, que eram mais fáceis de
encontrar.
Também houve tentativas de formar ligas importantes
para as mulheres. A Pacific Coast Hockey Association,
uma liga masculina com times dos Estados Unidos e
Canadá discutiu a possibilidade de ter uma liga feminina
para complementar a equipe masculina na década de
1910, mas não deu em nada. Entretanto, várias equipes
femininas surgiram e, em 1921, a liga anunciou que seus
campeonatos internacionais também apresentariam
um campeonato feminino. Três times foram escolhidos,
o Seattle Vamps, o Victoria Kewpies e o Vancouver
Amazons. As Amazons ganharam e foram o único time a
não se separar depois de 1921.

hóquei feminino no século xx

À medida que o século XX avançava, os times
universitários de hóquei tornavam-se cada vez mais
comuns. Elas também começaram a usar equipamentos
que se assemelhavam aos trajes masculinos.
Infelizmente, após a Segunda Guerra Mundial, o hóquei
feminino parou por um longo tempo, mas finalmente
começou a ganhar popularidade novamente na década
de 1970, a ponto de hoje as equipes de hóquei feminino
podem ser encontradas em praticamente qualquer

campus universitário que também tenha uma equipe
masculina (graças ao Title IX, uma lei de direitos civis
nos Estados Unidos que proíbe a misoginia em qualquer
escola ou programa de educação que recebe dinheiro
do governo federal). Apesar da popularidade crescente, o
hóquei feminino não foi incluído como nas Olimpíadas de
Inverno até 1998. A equipe dos EUA conquistou a primeira
medalha de ouro. As mulheres canadenses conquistaram
o ouro em todas as Olimpíadas até 2018, quando os EUA
foram campeãs pela segunda vez

situação atual

Jogadoras da seleção dos Estados Unidos em 1998, e Canadá em 2002.

Antes de 2015, havia apenas duas ligas semiprofissionais
para o hóquei feminino, a WWHL, fundada em 2004,
e a CWHL, fundada em 2006. Nenhuma das ligas era
capaz de pagar suas jogadoras e, na verdade, jogar
profissionalmente com frequência custa dinheiro às
mulheres, já que elas têm que pagar pelo seu próprio
equipamento. Obviamente, não é uma situação ideal, e é
por isso que criaram uma nova liga.

A National Women’s Hockey League foi fundada em 2015
para fornecer modelos femininos fortes e impulsionar o
crescimento do esporte. Em 2021, a liga decidiu alterar

seu nome para Premier Hockey Federation.
Já a Professional Women’s Hockey Players Association
(PWHPA) reuniu 125 das melhores jogadoras do mundo
que defendem a criação de uma liga profissional
sustentável para o hóquei feminino. Embora todas
tenham inúmeras conquistas, elas se uniram como uma
voz coletiva para ajudar a navegar no futuro e proteger as
necessidades das jogadoras.
A seguir, vamos falar um pouco sobre as ligas de hóquei
feminino ao redor do mundo!

ligas do mundo

Limitar o jogo de hóquei a simplesmente ligas norte-americanas é um erro. O hóquei feminino tem uma longa
história de resistência, e é possível ver isso também nas mais diversas ligas espalhadas em vários países.

liga russa de hóquei feminino
(zhenskaya hockey league)

A Liga de Hóquei Feminina Russa, chamada de
Zhenskaya Hockey League (abreviado para ZaHL), é uma
liga da Eurásia que é atualmente composta por nove
times. Oito times são da Rússia e um da China.
A Liga foi fundada em 2015, fruto da parceria da KHL (Liga
Russa de Hóquei) com a Federação Russa de Hóquei no
Gelo (FRHG), após as duas organizações demonstrarem
interesse na criação de uma liga de hóquei feminino de
alto nível e realizar o sonho de levar a modalidade na
Rússia a um nível superior de desenvolvimento.
Substituiu a Liga Russa de Hóquei Feminino (RWHL), que
foi fundada em 1995 e era operada apenas pela FRHG.

equipes

7.62 • HC Agidel Ufa • Biryusa • Dynamo-Neva
KRS Vanke Rays • SKIF • SKSO • Tornado

liga alemã de hóquei feminino
(deutsche fraueneishockey-liga)

A Liga Alemã de Hóquei no Gelo Feminino é a liga de alto
nível da Alemanha. Foi fundada em 1988 pela Federação
Alemã de Hóquei no Gelo. Anteriormente, o campeonato
nacional era um torneio com as melhores equipes das
mais diversas federações regionais.
O campeonato inicialmente era separado em
duas divisões, Norte e Sul, com um torneio final do
campeonato no final da temporada. Isso mudou em abril
de 2006, pois as equipes participantes votaram em ter
apenas uma única divisão, começando na temporada
2006-07.

equipes

EC Bergkamener Bären
Eisbären Juniors Berlin • EC Köln “Die Haie” ERC
Ingolstadt • Maddogs Mannheim
ECDC Memmingen • ESC Planegg-Würmtal

liga finlandesa de hóquei
feminino (naisten liiga)

A liga finlandesa de hóquei feminino é chamada,
atualmente, de Naisten Liiga. Até 2017, era chamada de
Naisten SM-sarja (Campeonato Finlandês Feminino). Com
um total de 12 times entre duas divisões, é organizada
pela Associação Finlandesa de Hóquei no Gelo.
É possível notar que algumas equipes compartilham
os mesmos nomes das equipes que jogam na liga
masculina (HIFK, HPK, Ilves, KalPa, Kärpät, Lukko, TPS
e Sport). Contudo, as equipes femininas têm recebido,
historicamente, poucos investimentos e divulgação dos
clubes masculinos afiliados.
É possível ver um progresso nos relacionamentos entre
as equipes masculinas e femininas; a maioria dos clubes
masculinos agora oferece apoio às suas contrapartes
femininas, anunciando jogos juntos ou ajudando a
garantir patrocínios.

equipes

Stadin Gimmat • HPK Kiekkonaiset
Ilves Naiset • KalPa Naiset
Kiekko-Espoo Naiset • Kärpät Naiset
Lukko Naiset • RoKi Naiset • Sport Naiset
Team Kuortane • TPS Naiset

liga japonesa de hóquei feminino
(joshi nihon aisu hokke rigu)

A Liga Japonesa de Hóquei Feminino é a principal liga
feminina de hóquei do Japão, fundada em 2012 pela
Federação Japonesa de Hóquei no Gelo. Nove equipes
participaram da temporada 2020-21, das quais oito são
oriundas de Hokkaido e uma na metrópole de Tóquio.

O time de maior sucesso da liga, o Seibu Princess Rabbits,
conquistou os primeiros oito títulos da liga e nunca ficou
abaixo do segundo lugar. O DK Peregrine é o único outro
time a ter conquistado o ouro e conquistado sete das oito
primeiras medalhas de prata no campeonato.

equipes

Daishin • Douro Kensetsu Peregrine
Kushiro Bears • Obihiro Cranes Ladies
Sapporo Infinitys • Seibu Princess Rabbits
Takasu Clinic Mikage Gretz • Toyota Cygnus
Vortex Sapporo IHC

liga europeia de hóquei feminino
(ewhl)

liga sueca de hóquei feminino
(svenska damhockeyligan)

A Liga Sueca de Hóquei Feminino foi criada em 2007
pela Associação Sueca de Hóquei no Gelo e possui dez
equipes.
Anteriormente, a liga era conhecida como Riksserien.
Antes da temporada 2016-2017, eles decidiram mudar seu
nome para Svenska damhockeyligan, que é literalmente
em português, Liga Sueca de Hóquei Feminino.
Desde a formação do SDHL em 2007, Luleå HF/MSSK e
Segletorps IF têm sido os clubes de maior sucesso, ambos
vencendo três campeonatos suecos. O Luleå é o time com
mais sucesso na temporada regular, terminando no topo
da liga quatro vezes. O Modo Hockey foi o primeiro time
de fora da área de Estocolmo a ganhar o campeonato em
2012.

equipes

AIK • Brynäs IF • Djurgården Stockholm
Göteborg HC • HV71 Jönköping • Leksands IF
Linköping HC • Luleå Hockey • MODO Hockey
SDE Hockey

liga suíça de hóquei feminino
(swhl)

As raízes do hóquei suíço datam de décadas atrás,
fundada como Leistungsklasse A (LKA) em 1986. A partir
de 2014, mudou o nome para Liga Suíça de Hóquei
Feminino A (SWHL A), nome que permanece até hoje. É o
nível mais alto no sistema da liga suíça de hóquei no gelo
feminino. Porém, ainda é uma liga amadora, organizada
pela Regio League, um órgão da Federação Suíça de
Hóquei no Gelo (FSHG).
Com a criação de vários clubes de hóquei no gelo
feminino no início dos anos 1980, a FSHG optou por
incorporar de fato o hóquei feminino. Durante a
temporada de 1985-1986, um campeonato não oficial de
clubes foi disputado.
Na temporada seguinte, o primeiro torneio oficial do
campeonato, chamado Leistungsklasse A, foi organizado
e os vencedores, os Kloten Specials de EHC Kloten, se
tornaram os primeiros campeões suíços.

equipes

HT Thurgau Ladies • Ladies Team Lugano
Neuchâtel Hockey Academy • SC Reinach
EV Bomo Thun • ZSC Lions Frauen

nwhl (1999-2007)

A Liga Europeia é uma liga internacional que foi criada
em 2004 pela Federação Internacional de Hóquei no Gelo
(IIHF). A diferença para as demais ligas é que a EWHL é
formada por clubes de vários países da Europa Central
e uma equipe do Cazaquistão, e é disputada de forma
paralela aos campeonatos nacionais.

Essa liga não pode ser confundida com a ex-NWHL,
fundada em 2015, agora PHF. A NWHL era composta por
três divisões. As equipes da Central e Leste disputavam 35
jogos. A divisão Oeste só disputava contra com os times
da própria divisão, durante a temporada regular, pois
assim era possível economizar custos de viagem.

O sistema da competição é feito com partidas em
casa e fora, exceto em 2005-06, onde as equipes foram
distribuídas em duas divisões regionais seguidas por
rodadas de qualificação. Na temporada 2010-11, a
temporada regular foi seguida por playoffs entre as
quatro equipes no topo da tabela de classificação.

A Ontario Women’s Hockey Association (OWHA) iria
tomar conta da liga após a aposentadoria da comissária,
no entanto, uma temporada depois, em 2006-07, todos
os proprietários das equipes desistiram. Assim, era
decretado o fim da NWHL.

equipes

Aisulu Almaty (KZ) • Budapest Jégkorong Akadémia (HU)
DEC Salzburg Eagles (AT) • EHV Sabres Vienna (AT)
EV Bozen Eagles (IT) • KMH Budapest (HU)
Lakers Kärnten (AT) • MAC Budapest (HU)
Neuburg Highlanders (AT)
Silesian Metropolis Katowice (pl) • ŠKP Bratislava (SK)

equipes

Brampton Thunder • Montreal Axion
Montreal Jofa Titan • Ottawa Raiders
Quebec Avalanche • Laval Le Mistral • Oakville Ice
Etobicoke Dolphins • Mississauga Aeros • Toronto Sting
Vancouver Griffins • Calgary Oval X-Treme
Edmonton Chimos • British Columbia Breakers
Strathmore Rockies • Saskatchewan Prairie Ice
Minnesota Whitecaps

liga canadense de hóquei
feminino (cwhl)

A CWHL era uma liga feminina de hóquei no gelo. Criada
em 2007 como uma liga feminina canadense na área
metropolitana de Toronto, Montreal e Ottawa, a liga
acabou se expandindo para Alberta, bem como times da
China e dos Estados Unidos ao longo de sua gestão.
A liga interrompeu as operações em 1º de maio de 2019,
após 12 temporadas ativas. Durante a maior parte de
sua existência, foi a liga de hóquei feminino de mais alto
nível na América do Norte, embora registrada como uma
associação amadora.
Assim como hoje a PHF tem a Isobel Cup e a NHL tem a
Stanley Cup, na CWHL o time vencedor erguia a Clarkson
Cup. A taça começou a ser usada em 2009 na liga.

equipes

Burlington Barracudas • Calgary Inferno
Les Canadiennes de Montréal • Markham Thunder
Mississauga Chiefs • Ottawa Lady Senators
Phénix du Québec • Shenzhen KRS Vanke Rays (CH)
Toronto Furies • Vanke Rays (CH)
Vaughan Flames • Worcester Blades

temporada

campeãs

maior goleadora

time

2007–08

Brampton Thunder

Caroline Ouellette

Montréal

202

143

2008–09

Montréal Stars

Jayna Hefford

Brampton

145

134

2009–10

Minnesota Whitecaps
Ann-Sophie Bettez

Montréal

189

127

Marie-Philip Poulin

Montréal

98

93

jogos gols

2010–11

Montréal Stars

2011–12

Montréal Stars

2012–13

Boston Blades

Noémie Marin

Montréal

172

91

2013–14

Toronto Furies

Gillian Apps

Brampton

142

80

2014–15

Boston Blades

87

68

2015–16

Calgary Inferno

2016–17

Les Canadiennes

2017–18

Markham Thunder

2018–19

Calgary Inferno

Jennifer Botterill

Mississauga,

Toronto

Meghan Agosta

Montréal

58

62

Emmanuelle Blais

Montréal

210

60

Rebecca Johnston

Calgary

111

59

hóquei feminino universitário

O campeonato de hóquei universitário feminino existe
desde 2000, ainda que diversas universidades já tivessem
a modalidade disponível desde os anos 1970. Semelhante
ao campeonato masculino, é organizado pela NCAA,
contendo 108 instituições de ensino dos Estados Unidos
participando.
Atualmente, os times que lideram o número de títulos
são o Minnesota Golden Gophers (Universidade de
Minnesota) e o Wisconsin Badgers (Universidade de
Wisconsin-Madison), ambos da conferência WCHA, cada
um com seis campeonatos. Nos 20 anos de existência
do campeonato de hóquei feminino da NCAA, somente
quatro dos 41 times da Division I foram vitoriosos.
Além dos já mencionados anteriormente, o Clarkson
Golden Knights (Universidade de Clarkson) foi campeão

três vezes, enquanto o Minnesota-Duluth Bulldogs
(Universidade de Minnesota–Duluth) já foi campeão cinco
vezes.
É mais comum ver as jogadoras profissionais de hóquei
jogando nos campeonatos mundiais organizados
pela IIHF, ou nas olimpíadas de inverno, uma vez que
os campeonatos de hóquei feminino profissionais ou
juniores da América do Norte são bastante limitados. Por
conta disso, a grande maioria das jovens atletas opta por
seguir o nível universitário antes de se profissionalizar. A
PHF (antiga NWHL) seleciona, desde a sua fundação em
2015, nos seus drafts de entrada, diversas jogadoras que
passaram pelo hóquei universitário feminino, e grande
parte dessas jogadoras competiram por pelo menos três
anos pelas suas universidades.

o que é pwhpa?

A Professional Women’s Hockey Players Association
(Associação de Jogadores Profissionais de Hóquei
Feminino em português) ou, PWHPA, é uma
organização sem fins lucrativos dedicada em divulgar
o hóquei no gelo feminino profissional. Foi fundada
em maio de 2019 após a dissolução da CWHL, que se
autodenominava liga de nível profissional, mas só
pagava viagens, aluguel dos rinques de gelo e custos
de uniformes, além de alguns equipamentos. As
jogadoras não recebiam salários, apenas bônus. Além
disso, as jogadoras estavam insatisfeitas com a PHF.

O maior objetivo da organização é a de criar uma liga
profissional que seja sustentável para o hóquei no gelo
feminino na América do Norte. A Associação foi criada
para promover ainda mais seus objetivos declarados
de uma liga que fornece recursos financeiros e
de infraestrutura, plano de saúde e suporte para
programas de treinamento para jovens atletas.
Jocelyne Lamoureux-Davidson, Alyssa Gagliardi,
Brianne Jenner, Hilary Knight, Sarah Nurse, Noora Räty,
Kimberly Sass, Kendall Coyne Schofield e Shannon
Szabados formam um grupo de representantes de
jogadores que fazem parte do conselho.

A associação funciona fazendo jogos de exibição e
parcerias entre times e parceiros financeiros que
estejam interessados em crescer o jogo. Esses jogos de
exibição foram chamados de Dream Gap Tour, no qual
as membras do PWHPA competiram entre si por várias
cidades. Em janeiro de 2019, a NHLPA anunciou uma
parceria com a associação. A PWHPA fez parceria com
o Arizona Coyotes para a Dream Gap Tour em Tempe,
Arizona, em março de 2020.
O ano de 2021 foi histórico para a associação quando
o New York Rangers se tornou o primeiro time da NHL
a hospedar um jogo de exibição em 28 de fevereiro de
2021, no Madison Square Garden. Hoje, a PWHPA tem
parcerias firmadas com cinco times da NHL: Calgary
Flames, St. Louis Blues, Chicago Blackhawks, Toronto
Maple Leafs e New York Rangers.
As jogadoras são divididas em cinco regiões, três no
Canadá e duas nos Estados Unidos, sendo cada um
patrocinado pelas empresas que compõem seu nome:

Calgary ScotiaBank • Montreal Harvey’s
Toronto Sonnet • Boston Bauer
Minnesota Adidas

principais atletas do hóquei feminino
angela
james

Uma das maiores atletas do
hóquei feminino, Angela James é
ex-atacante de hóquei canadense.
Em sua carreira, ela jogou em
diversos times na COWL, desde
sua fundação em 1980 até 1998 e
terminou sua carreira na NWHL (a
que parou de existir em 2007). Ela foi
eleita a MVP da Liga seis vezes.
A primeira vez que James representou o Canadá
internacionalmente foi em um campeonato mundial
feminino não sancionado em 1987. No entanto, em
1990, ela disputou o Campeonato Mundial Feminino da
IIHF. Lá, ela estabeleceu um recorde de 11 gols, o que
levou o Canadá à medalha de ouro. Ela jogou em três
campeonatos mundiais adicionais, ganhando medalhas
de ouro em 1992, 1994 e 1997.
Ela nunca jogou em uma Olimpíada, algo que gerou
controvérsias, pois ela foi deixada de fora da equipe
quando aconteceu o primeiro torneio olímpico de hóquei
feminino, em 1998. Enfim, fora a carreira no hóquei, James
é árbitra certificada no Canadá e treinadora. Junto com
Cammi Granato e Geraldine Heaney, elas se tornaram as
primeiras mulheres a irem para o Hall da Fama de Hóquei
no Gelo Internacional. Hoje, ela faz parte da comissão
técnica do Toronto Six na PHF.

riikka
sallinen

Riika Sallinen, finlandesa, é
considerada uma das maiores
jogadoras da Europa. Mesmo após
se aposentar, ela continua sendo a
maior artilheira em Campeonatos
Mundiais e em Olimpíadas.

Ela passou 16 temporadas com a
equipe nacional finlandesa, ganhando
duas medalhas de bronze olímpicas, uma de prata e
seis de bronze no Campeonato Mundial, além de três
medalhas de ouro no campeonato Europeu. Em 2007,
Sallinen foi uma das duas primeiras mulheres a entrar no
Hall da Fama do hóquei na Finlândia.

florence
schelling

Florence Schelling é uma exgoleira suíça de hóquei. Em 2020,
ela fez história ao ser nomeada a
primeira general manager mulher
em qualquer liga profissional
de hóquei masculino do mundo,
pelo SC Bern. Durante sua carreira
como atleta, Schelling competiu com
a equipe de hóquei suíça, participando
dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, 2010 e 2014. Em
2014, ela ganhou a medalha de bronze, e foi nomeada
MVP da competição. No draft de 2014 da CWHL, ela foi
selecionada pelo Montreal Stars. Contudo, ela optou por
jogar a temporada com o Brampton Thunder.

hilary
knight

Hilary Knight é uma atacante
americana que atua pela PWHPA
e pela a Seleção Feminina dos
Estados Unidos de hóquei no gelo.
Ela já jogou pelos Les Canadiennes
de Montreal da CWHL e pelo
Boston Pride da NWHL, com quem
ganhou a Isobel Cup na primeira
temporada da liga.
Além disso, Hilary jogou pelo Wisconsin Badgers, bem
como pelo Choate Rosemary Hall, na University of
Wisconsin. Em seu primeiro ano, Knight ajudou a equipe
a ficar em segundo lugar nos campeonatos da NCAA.
Com a seleção dos Estados Unidos, ela conquistou sete
medalhas de ouro no Campeonato Mundial Feminino da
IIHF e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno
de 2018. Ela é a maior artilheira na história do Mundial,
com 47 gols.

manon
rhéaume

Manon Rhéaume foi a primeira
goleira a jogar com uma
equipe da NHL, pelo Tampa
Bay Lightning, e tem esse título
até hoje. Contudo, a canadense
também teve uma extensa carreira,
jogando em ligas profissionais
menores masculinas e femininas.

Com a Seleção Feminina do Canadá, ela ganhou
medalhas de ouro no Campeonato Mundial Feminino
IIHF em 1992 e 1994, e medalha de prata nos Jogos
Olímpicos de Inverno de 1998. Por fim, Manon era
considerada uma goleira agressiva que sabia lidar bem
com o disco. Nas Olimpíadas de 1998 em Nagano, ela foi
considerada a melhor goleira da competição.

cammi
granato

Cammi Granato talvez seja
a jogadora americana mais
importante para a história do
hóquei feminino. Quando se
aposentou, em 2008, Granato
detinha quase todos os recordes
americanos individuais no hóquei
feminino. Em 205 jogos na carreira
pela seleção nacional, ela marcou 186
gols, 157 assistências e 343 pontos.
Sob sua capitania e liderança, os EUA ganharam ouro
olímpico em 1998, prata em 2002 e ouro no Campeonato
Mundial de 2005. A única jogadora americana a participar
de todos os campeonatos mundiais femininos oficiais
de 1990 a 2005, sua presença no rinque fez com que
o hóquei feminino tivesse outra projeção mundial e
inspirou gerações de meninas que sonhavam em jogar.
Atualmente, Granato é olheira pelo Seattle Kraken, se
tornando a primeira mulher nessa posição na NHL.

kendall
coyne schofield

Kendall Coyne Schofield é uma
das maiores jogadoras do hóquei
feminino. Ela representa a
seleção americana de hóquei, e
é associada à PWHPA. Antes, ela
jogava pelo Minnesota Whitecaps,
onde conquistou a Isobel Cup em
2019. Com a seleção nacional, ela
conquistou seis medalhas de ouro no
Campeonato Mundial Feminino da IIHF e a medalha de
ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018.
Ela foi a primeira – e única – mulher que participou da
demonstração de habilidades do All-Star da NHL, em
2019. Schofield competiu com sete outros jogadores no
desafio de velocidade.

meghan
agosta

Meghan Agosta é uma atacante
canadense. Sua carreira com a
Seleção Feminina do Canadá
data desde 2006 e ela possui três
medalhas de ouro nas Olimpíadas,
nos Jogos Olímpicos de Inverno
de 2006, 2010 e Sochi 2014. Em
2018, ela ganhou a medalha de prata.
Nos Jogos Olímpicos de 2010, Agosta
foi nomeada MVP. Ela ainda é multi-medalhista no
Campeonato Mundial Feminino com duas medalhas de
ouro e seis pratas.

yekaterina
smolentseva

Yekaterina Smolentseva fez
parte da equipe Olímpica Russa
nos Jogos de Torino em 2006.
Desde então, ela se tornou o
maior poder ofensivo da seleção
nacional, liderando o time em
pontos em cada um dos últimos três
Campeonatos Mundiais (2007, 2008 e
2009).
Em 2014, nos Jogos Olímpicos de Inverno realizados em
seu país natal, em Sochi, Smolentseva marcou dois gols
e fez quatro assistências. Ela joga atualmente pelo HC
Agidel Ufa, e já teve passagem pelo Connecticut Whale
(PHF).

guo
hong

Guo Hong é uma ex-goleira
chinesa com extensa participação
na seleção de hóquei feminino
do país. Durante sua carreira na
equipe nacional, ela representou
a equipe por mais de dez anos. Ela
seria a grande responsável por levar
a equipe ao 4° lugar no Campeonato
Mundial Feminino IIHF de 1994 e 1997.
Ela foi apelidada de “Grande Muralha da China” por seu
talento nas redes. Ela se aposentou em 2004 devido a
lesões nas costas.

michelle
karvinen

Michelle Karvinen é natural da
Dinamarca, porém, ela representa
a seleção finlandesa. Considerada
uma das melhores atacantes
ativas no hóquei, ela detém o
recorde de pontos em uma única
temporada na Liga Sueca de Hóquei
Feminino, em inglês, SDHL.

Além disso, é a maior artilheira do Luleå HF/MSSK. Ela
ganhou três campeonatos SDHL e dois campeonatos na
Liga Finlandesa de Hóquei, bem como uma medalha de
bronze olímpica.

jenni
hiirikoski

Jenni Hiirikoski, defensora, ajudou
a Finlândia a ganhar a medalha de
bronze no Campeonato Mundial
Feminino da IIHF em seis ocasiões.
Ela também desempenhou
um papel fundamental na
conquista da medalha de bronze
nos Jogos Olímpicos de 2010 e 2018
em Vancouver e PyeongChang, sendo a
melhor defensora em 2018.
Ela é capitã do Luleå HF/MSSK na Liga Sueca de Hóquei
(SDHL) e da seleção nacional finlandesa. Atualmente, ela
é a terceira maior artilheira de todos os tempos entre os
defensores do SDHL e a terceira maior artilheira de todos
os tempos do Luleå.

jocelyne lamoureux &
monique lamoureux

As jogadoras gêmeas americanas
possuem uma lista grande
de feitos no hóquei. Jocelyne
começou a carreira nas ligas
de base até chegar no hóquei
universitário, sendo líder de
pontuação da NCAA de 2012. Ela
também possui vários títulos do
Campeonato Mundial Feminino da IIHF.
Nos Jogos Olímpicos de 2018 em PyeongChang, Jocelyne
Lamoureux marcou o gol da medalha de ouro na disputa
de pênaltis.

Já Monique foi quem empatou a partida no final
do terceiro período, que forçaria a prorrogação e
eventualmente os pênaltis. Assim como sua irmã,
Monique já foi várias vezes campeã do Campeonato
Mundial Feminino da IIHF e duas vezes medalhista de
prata nos Jogos Olímpicos. Enfim, no draft de 2014 da
CWHL, Monique Lamoureux foi selecionada pelo Boston
Blades. Eventualmente, Monique ganharia a Clarkson Cup
em 2015.
Antes de se aposentarem em 2021, elas faziam parte da
PWHPA.
Existe uma quantidade enorme de atletas de
hóquei feminino que merecem destaque, porém
mencionamos apenas algumas aqui a tom de
curiosidade. Pesquise, leia sobre e descubra cada
vez mais atletas incríveis no esporte!

de nwhl para phf,
de quatro time para seis (e contando).
tudo sobre a premier hockey federation
desde 2015, até hoje.

história e fundação

A PHF possui uma história bastante recente no mundo
dos esportes norte-americanos. A National Women’s
Hockey League, como inicialmente era denominada, foi
criada em março de 2015, pela antiga comissária Dani
Rylan. A liga foi a primeira a pagar salário para suas
jogadoras, tendo na sua temporada de estreia um teto
salarial de US$270 mil máximo por time, podendo pagar
apenas US$10 mil para cada jogadora. Os locais dos
quatro times originais foram escolhidos baseando-se nos
mercados em que mais existem meninas jogando hóquei
desde a infância, sendo estes os das áreas da cidade de
Nova Iorque, Buffalo e Nova Inglaterra. Por conta disso,
os times a participarem da temporada inaugural foram
Boston Pride, Buffalo Beauts, Connecticut Whale e
Metropolitan Riveters (originalmente New York Riveters).
O draft inaugural da PHF aconteceu em junho de
2015, em Boston, cada time selecionando cinco atletas
universitárias. Além disso, foram organizados diversos
tryout camps pelo Canadá e em Boston, justamente para
atrair atletas interessadas em jogar hóquei profissional.
Com o fim da CWHL em 2019, diversas atletas entraram
para a liga, trazendo ainda mais volume e qualidade para
os times.
Em agosto de 2016, a liga anunciou uma parceria com
a organização You Can Play, que luta principalmente
contra a homofobia nos esportes. Esta parceria ajudou
a desenvolver uma política relacionada a atletas
transgêneros, uma vez que o time Buffalo Beauts
anunciou como seu jogador, o atacante Harrison
Browne (que também jogou no Metropolitan Riveters),
o primeiro atleta transgênero profissional em um time
estadunidense. Designado como mulher no nascimento,
Browne se comprometeu a não fazer transição hormonal
para não violar as regras anti-doping da liga na época.

Buffalo Beauts erguem a Isobel Cup em 2017.

compartilharem dos mesmos patrocinadores e direitos de
transmissão de alguns jogos para o canal local.
A PHF demonstrou interesse em se unir com a CWHL
para formarem uma única liga. Porém, com o fim da liga
canadense, foi anunciado que a PHF começou a pensar
em explorar o mercado canadense, adicionando times
da CWHL que ficaram para trás. Os principais focos eram
Toronto Furies, Les Canadiennes e Calgary Inferno, das
cidades de Toronto, Montreal e Calgary, respectivamente.
Em abril de 2019 os planos de expansão para o Canadá
foram oficializados, começando por Montreal e Toronto.
O primeiro time canadense a se juntar à liga foi o Toronto
Six, tendo sua temporada de estreia em 2020-21, em que
conseguiram alcançar a semifinal do campeonato da
Isobel Cup. O campeonato e a taça carregam o nome de
Lady Isobel Gathorne-Hardy, filha de Lord Stanley, que dá
o nome ao campeonato e à taça no hóquei masculino.
A dificuldade para conseguirem patrocinadores nesses
anos iniciais, dificultou bastante a manutenção das
atletas na liga. Em 2016 houve reduções no teto salarial
dos times para a metade, diminuindo o salário já ínfimo
de US$10 mil para US$5 mil. Além da falta de perspectiva
de aumento dos salários e perda de direitos simples
como plano de saúde, em 2019 diversas atletas formaram
o sindicato de jogadoras, a PWHPA, para reivindicarem
melhorias nas condições de trabalho. Felizmente, em
2021, novos patrocinadores se interessaram pelos times da
liga, tornando possível que o teto salarial para cada time
subisse para US$300 mil. Por conta disso, as jogadoras
ainda trabalham e não podem focar apenas no hóquei.

Puck drop do primeiro jogo da PHF, NWHL na época, com a fundadora
ex-comissária Dani Rylan.

O primeiro time a fazer parceria com um time da
NHL foi o Metropolitan Riveters, que em outubro de
2017 anunciou o acordo com o New Jersey Devils. Em
dezembro de 2017 o Buffalo Sabres anunciou a parceria
com o Buffalo Beauts, que passou a pertencer ao mesmo
dono do time da NHL. Em maio de 2018 a PHF teve sua
primeira expansão, e o Minnesota Whitecaps se juntou
à liga na temporada de 2018-19, já assinando o acordo
com o Minnesota Wild da NHL. O último time da PHF a
fazer parceria com um time da NHL foi o Boston Pride,
se unindo ao Boston Bruins, em janeiro de 2019. As
parcerias preveem que o time da PHF possa utilizar as
instalações do time da NHL para jogos e treinos, além de

VOCÊ SABIA QUE o salary cap de um time inteiro da
da PHF é US$300 mil, enquanto o salário mínimo de
um jogador da NHL é US$750 mil?
Em setembro de 2021, a liga anunciou reposicionamento
de marca. Após seis temporadas como NWHL, o nome
passa a ser Premier Hockey Federation, uma iniciativa
pensada na importância de se valorizar as jogadoras por
conta de suas habilidades enquanto atletas profissionais,
independente do gênero. Para a liga, esse é um
importante passo a ser dado na longa caminhada para
se buscar igualdade de gênero no esporte, além de dar
visibilidade às pessoas fora da conformidade de gênero,
que fogem do binarismo masculino-feminino.

política de inclusão de atletas
transgêneros e não binários

Anteriormente, a liga de hóquei feminino era conhecida
por National Women’s Hockey League (Liga Nacional de
Hóquei Feminino). A mudança do nome para Premier
Hockey Federation (Federação Premier de Hóquei) foi
feita, a princípio, para acabar com a tradição das ligas
esportivas sempre terem algum indicador de gênero
no nome. Nesse caso, ele é representado pela palavra
women’s (mulheres). Visando acabar com essa limitação,
a ex-NWHL fez um reposicionamento da marca com a
intenção de ser inclusivo.
É possível ver que os nomes das ligas masculinas, das
mais diversas modalidades, não possuem nenhum
indicador de gênero em seus nomes: Major League
Baseball, National Football League, National Hockey
League e National Basketball Association. O contrário
não acontece: normalmente, as ligas jogadas por atletas
mulheres são sempre sinalizadas com a palavra women:
Women’s National Basketball Association, National
Women’s Soccer League e National Women’s Hockey
League.

Ao especificar que uma liga é exclusivamente para um
gênero, cria-se um estigma de que somente pessoas
daquele gênero podem participar, criando um binarismo
entre mulher e homem. É claro que mesmo com as
grandes ligas americanas não possuindo nenhum
indicador de gênero no nome, isso não indica que elas
sejam mais inclusivas, pelo contrário. Manon Rheaume é,
ainda, a única mulher a jogar na NHL. E isso já tem quase
30 anos.
Contudo, o women’s no nome das ligas nunca impediu
jogadores trans ou não binários de jogar. Tanto a PHF
como a CWHL já tiveram atletas trans e não binários. No
entanto, a política de inclusão de pessoas transgêneras e
não binárias ainda é considerada bem excludente.
Para ler melhor sobre as políticas exatas, é possível ver
no site da PHF. Em resumo, a liga promete o direito
à privacidade para atletas trans, algo fundamental e
importante para a confiança de um atleta trans. Além
disso, a Federação não exige a cirurgia de afirmação de
gênero, pois esse é um processo caro e nem todas as
pessoas trans acham necessário fazer.

Segundo a PHF, “nós reconhecemos a história dos
órgãos reguladores de esportes que examinam atletas
transgêneros e não binários por meio de políticas que
enfatizam a supervisão médica. O objetivo desta política é
oferecer orientação e apoio para todos os atletas e centrar
a saúde e segurança dos atletas em todos os momentos.”
Todavia, em uma seção da política, determina que
mulheres transgêneras precisam “viver em sua
identidade transgênero por pelo menos dois anos’’ para
competir na PHF. Já homens transexuais podem jogar
na PHF enquanto tomam testosterona, porém “tal uso
deve estar de acordo com uma liberação [...] conforme
determinada pela PHF, em consulta com médicos do
atleta e especialistas médicos necessários”.
Atletas não-binários designados com o sexo feminino no
nascimento que não esteja passando tratamento com
testosterona poderão jogar na PHF. Já o atleta designado
com o sexo masculino ao nascer poderá jogar na PHF
“somente se estiver vivendo em sua identidade não
binária por um mínimo de dois anos”.
Isso são políticas extremamente contrárias ao que eles
indicaram no começo, pois o atleta transgênero ou
não binário teria que “provar suas convivências” com a
comunidade e provar a legitimidade de sua identificação
de gênero. Ou seja, eles determinam um período mínimo
de vivência de um atleta transgênero. Por que eles
exigiriam uma prova do que você é, se você também
afirma que os atletas trans não estão tentando enganálo? Existe, no final das políticas, até a possibilidade de
exclusão da Liga caso eles descubram que houve “fraude”
nessas identificações.
Por fim, gostaríamos de deixar claro que por trás
deste guia estão cinco mulheres cisgêneras, e por
isso não temos vivência e nem proficiência de falar ou
escrever sobre esse assunto. Por isso, recomendamos
ler esse texto feito por Sie Morley, onde é explicado
mais a fundo e com detalhes sobre as contradições
das políticas de inclusão.

atletas transgênero importantes para o hóquei
harrison
browne

Harrison Browne é um ex-jogador
de hóquei no gelo e figura
importante na luta trans dentro
do esporte. Ele jogou no Buffalo
Beauts e Metropolitan Riveters,
sendo campeão duas vezes da
Isobel Cup.

Em 2017, pelas Beauts, ele se tornou o
primeiro atleta publicamente transgênero a ser campeão
nacional em qualquer esporte coletivo. Em 2018, foi
campeão pelas Riveters.
Browne atrasou sua transição hormonal por conta da
política antidoping da NWHL na época. Ele começou sua
transição em 2018, após se aposentar do esporte.

jessica
platt

Jessica Platt é uma mulher
importantíssima para a luta
transgênero dentro do hóquei
feminino. Ela jogou pelo Toronto
Furies, da CWHL, por três
temporadas antes da dissolução da
liga. Depois, se juntou à PWHPA em
2019 e jogou até 2021.

Em janeiro de 2018, enquanto ainda jogava pelo Furies,
Platt se assumiu como transgênero, se tornando a
primeira jogadora de hóquei profissional publicamente
transgênero. Ela é um exemplo de coragem,
representando pessoas transgênero e provando que não
importa o seu gênero ou a sua orientação sexual, existe
espaço para todos dentro do hóquei.

times da phf

Amanda Leveille erguendo a Isobel Cup em 2019.

isobel cup

time

membro
da phf

Boston
Pride

2015

Massachusetts

2
(2016, 2021)

Boston Bruins
(desde 2019)

Buffalo
Beauts

2015

New York

1
(2017)

Buffalo Sabres
(2017-19)

localização isobel cups

afiliado

Connecticut
Whale

2015

Connecticut

0

Metropolitan
Riveters

2015

New Jersey

1
(2018)

New Jersey Devils
(2017-19)

Minnesota
Whitecaps

2018

Minnesota

1
(2019)

Minnesota Wild
(desde 2018)

Toronto
Six

2020

Ontario

0

a taça da PHF tem o nome de Isobel Cup em
homenagem à Lady Isobel Gathorne-Hardy,
conhecida por ser uma das primeiras mulheres a
jogar hóquei no gelo. Além disso, é filha do Lord
Stanley, que é homenageado com a taça de campeão
da NHL.
Assim como na liga de hóquei masculino, a PHF
escreve o nome de jogadoras e membros da
franquia na taça. Existe também a tradição de um
dia com a taça.
Inscrito na Isobel Cup está a frase "Todos que
buscam esta Copa, perseguem um sonho; um sonho
nascido com Isobel, isso nunca morrerá"

grandes
marcas
da
phf
patinadoras
goleiras

TOP 5 LÍDERES EM PONTOS

TOP 5 LÍDERES EM SHUTOUTS

Jillian Dempsey (A)

104

Amanda Leveille

6

Madison Packer (A)

85

Brittany Ott

5

Kaleigh Fratkin (D)

69

Lovisa Selander

3

Kelly Babstock (A)

62

Katie Fitzgerald

3

Brianna Decker (A)

60

Shannon Szabados e Nicole Hensley

2

TOP 5 LÍDERES EM GOLS

TOP 5 LÍDERES EM PORCENTAGEM DE DEFESA

Jillian Dempsey (A)

49

Lovisa Selander

94,10%

Madison Packer (A)

42

Amanda Leveille

92,20%

Allie Thunstrom (A)

29

Brittany Ott

91,70%

Brianna Decker (A)

28

Brianne McLaughlin

90,10%

McKenna Brand (A)

28

Katie Fitzgerald

89,70%
Mínimo de 20 jogos disputados

TOP 5 LÍDERES EM JOGOS DISPUTADOS

TOP 5 LÍDERES EM VITÓRIAS

Jillian Dempsey (A)

98

Amanda Leveille

46

Kaleigh Fratkin (D)

94

Brittany Ott

28

Corinne Buie (A)

90

Lovisa Selander

22

Shannon Doyle (D)

89

Katie Fitzgerald

20

Elena Orlando (D)

89

Katie Burt

10

(A) Atacante (D) Defensora

calendário temporada 2021-22
jogos em fins de semana • 20 jogos por equipe, total de 60 na temporada
cada time se enfrenta quatro vezes • 10 jogos em casa e 10 fora
jogos
connecticut whale x metropolitan riveters
minnesota whitecaps x boston pride
toronto six x buffalo beauts
minnesota whitecaps x boston pride
connecticut whale x metropolitan riveters
boston pride x connecticut whale
boston pride x connecticut whale
connecticut whale x toronto six
buffalo beauts x metropolitan riveters
boston pride x minnesota whitecaps
connecticut whale x toronto six
boston pride x minnesota whitecaps
buffalo beauts x metropolitan riveters
minnesota whitecaps x connecticut whale
toronto six x boston pride
toronto six x boston pride
minnesota whitecaps x connecticut whale
metropolitan riveters x toronto six
buffalo beauts x minnesota whitecaps
metropolitan riveters x toronto six
buffalo beauts x minnesota whitecaps
boston pride x metropolitan riveters
connecticut whale x buffalo beauts
toronto six x minnesota whitecaps
toronto six x minnesota whitecaps
connecticut whale x buffalo beauts
boston pride x metropolitan riveters
minnesota whitecaps x toronto six
boston pride x buffalo beauts
boston pride x buffalo beauts
minnesota whitecaps x toronto six
Boston Pride x Buffalo Beauts
Minnesota Whitecaps x Toronto Six
buffalo beauts x toronto six
boston pride x buffalo beauts
toronto six x connecticut whale
metropolitan riveters x boston pride
minnesota whitecaps x buffalo beauts
minnesota whitecaps x buffalo beauts
metropolitan riveters x boston pride
toronto six x connecticut whale
connecticut whale x boston pride
connecticut whale x boston pride
metropolitan riveters x buffalo beauts
metropolitan riveters x buffalo beauts
metropolitan riveters x minnesota whitecaps
metropolitan riveters x minnesota whitecaps
toronto six x buffalo beauts
toronto six x metropolitan riveters
buffalo beauts x boston pride
buffalo beauts x boston pride
toronto six x metropolitan riveters
connecticut whale x minnesota whitecaps
connecticut whale x minnesota whitecaps
boston pride x toronto six
buffalo beauts x connecticut whale
minnesota whitecaps x metropolitan riveters
boston pride x toronto six
buffalo beauts x connecticut whale
minnesota whitecaps x metropolitan riveters

dia da semana

data

sábado

06/11/2021

domingo

07/11/2021

sábado
domingo

13/11/2021
14/11/2021

sábado

20/11/2021

domingo

21/11/2021

sábado

04/12/2021

domingo

05/12/2021

sábado

11/12/2021

domingo

12/12/2021

sábado

18/12/2021

domingo

19/12/2021

sábado

08/01/2022

domingo

09/01/2022

sábado

15/01/2022

domingo

16/01/2022

sábado

22/01/2022

domingo

23/01/2022

sábado
domingo
sábado
domingo
sábado
domingo
segunda-feira

05/02/2022
06/02/2022
12/02/2022
13/02/2022
19/02/2022
20/02/2022
21/02/2022

sábado

26/02/2022

domingo

27/02/2022

sábado
domingo

05/03/2022
05/03/2022

sábado

12/03/2022

domingo

13/03/2022

O calendário pode sofrer alterações.
Fique de olho das redes sociais do NHL
Brasil que todos os fins de semana
soltaremos os jogos que irão ocorrer, com
o horário confirmado e onde assistir.

hora (BRT)
15:00
20:00
20:00
15:00
16:00
16:00
17:00
16:00
19:30
22:00
16:00
17:00
18:00
17:30
21:00
15:00
15:30
16:00
22:00
16:30
17:00
19:30
21:00
22:00
14:30
15:00
18:00
16:00
19:00
15:00
16:30
15:00
16:00
16:30
20:00
17:30
19:00
19:00
15:00
15:00
15:30
21:00
15:00
19:00
15:00
22:00
17:00
17:00
16:00
21:00
15:00
18:00
22:00
17:00
16:00
17:30
19:30
15:30
15:30
17:00

pride
B

O

S

T

O

N

desde 2015

localizado em
boston, ma
capitã

Jillian Dempsey (desde 2018)

artilheira

Jillian Dempsey (49)

mais jogos disputados

Jillian Dempsey (98)

técnico

paul mara (desde 2018)

general manager

Danielle Larouco (desde 2021)

donos

Miles Arnone (desde 2019)

arena
warrior ice
temporada

isobel cup
2 (2016, 2021)
j

v

d

otd

p

gp

gc

playoffs

2015–16

18

14

3

1

29

75

39

campeãs
da isobel cup

2016–17

17

16

1

0

32

73

29

vice-campeãs

2017–18

16

4

8

4

12

33

48

semifinalistas

2018–19

16

11

5

0

22

60

36

semifinalistas

2019–20

24

23

1

0

46

120

43

finalista*

2020–21

7

3

4

0

6

22

11

bicampeãs
da isobel cup

TOTAL

98

71

22

5

147

383

206

J jogos V vitórias D derrotas OTD derrotas no overtime P pontos GP gols pró GC gols contra
*Final de 2019-20 não foi disputada por conta da pandemia de COVID-10.

Boston é um dos lugares mais tradicionais do hóquei
no gelo, então não seria correto ter uma liga de hóquei
feminino sem um time lá. Por isso, o Pride é um dos
quatro times originais da PHF, junto com Buffalo Beauts,
Connecticut Whale e Metropolitan Riveters. O Boston
Pride fez uma grande primeira aparição na temporada de
estreia da liga em 2015-16.
As primeiras campeãs da Isobel Cup fizeram história em
Newark, Nova Jersey, levando o primeiro campeonato,
após uma campanha impressionante com 14 vitórias em
18 jogos. Venceram a série contra o Metropolitan Riveters
nos playoffs por 2-0 e fizeram o mesmo na final contra o
Buffalo Beauts.
Hilary Knight, multi-medalhista pela seleção dos Estados
Unidos, foi um dos nomes que trouxe grande destaque

para a equipe na temporada de estreia, além de sua cocapitã Brianna Decker, nomeada MVP da temporada.
Knight ainda foi a jogadora que marcou o primeiro gol da
história do Pride.
O Pride foi o único time a jogar um amistoso contra
um time da CWHL, o Les Canadiennes de Montréal, em
Foxborough, Massachusetts, um dia antes do Winter
Classic de 2016 da NHL, sendo o primeiro jogo a ser
sancionado pela liga de hóquei masculino. Em 2016,
passaram a jogar na Warrior Ice Arena, atual arena de
treino do Boston Bruins, time da NHL a que se filiaram em
2019. O Boston Pride é o único time com duas Isobel Cups,
tendo vencido os últimos playoffs contra o Minnesota
Whitecaps na temporada de 2020-21.
O Boston Pride foi o primeiro time feminino de Boston a
ter seu banner de campeão pendurado ao lado daqueles
de times masculinos no Aeroporto Internacional Logan,
se juntando a Boston Bruins, Boston Celtics, New England
Patriots e Boston Red Sox.

jogadoras importantes

kaleigh
fratkin

Formada pela Universidade de
Boston, jogou na NCAA entre os
anos de 2010 e 2014. A primeira
canadense a assinar um contrato
com um time da PHF, ajudou o
Pride a conquistar a taça após
sua 4ª temporada com o time.
Venceu o prêmio de melhor
defensora da temporada de 2020-21,
somando 23 pontos em 20 jogos.

jillian
dempsey

Após uma carreira universitária
brilhante pela Universidade de
Harvard, a capitã Jillian Dempsey
venceu o prêmio de Rookie do
Ano na sua primeira temporada
pela CWHL. Já na PHF,
participou de três All-Star Games,
além de receber o prêmio de MVP
da temporada de 2019-20, em que
marcou 40 pontos em 24 jogos.

temporada 2021-22

O Boston Pride ainda possui um time forte e competitivo
e certamente está focado em buscar a terceira Isobel Cup
nesta temporada, porém perdeu produndidade no elenco.
Ainda assim, manteve os grandes nomes que levaram o
time ao título em 2021, é o favorito para erguer a Isobel
Cup mais uma vez.
Além de jogadoras veteranas já destacadas como Fratkin
e Dempsey, o time conta com impressionantes revelações
como a atacante Sammy Davis, que foi imprescindível
para a campanha vitoriosa de 2020-21. Apesar de
perderem algumas peças importantes na offseason, as
adições da novata Abby Cook e da antiga jogadora de
Minnesota, Amanda Boulier, certamente irão potencializar
a defesa já bastante forte liderada por Fratkin e Mallory
Souliotis.

A capitã Jillian Dempsey com a Isobel Cup em 2021.

onde acompanhar

Jillian Dempsey, com 98 jogos disputados, irá fazer história
ao se tornar a primeira jogadora com 100 jogos na liga.
Kaleigh Fratkin, com 94, também chegará à marca.

@thebostonpride
pride.premierhockeyfederation.com

beauts
B

U

F

F

A

L

O

desde 2015

localizado em
amherst, ny

arena
northtown center

co-capitãs

Taylor Accursi e Marie-Jo Pelletier (desde 2021)

artilheira

Taylor Accursi (26)

mais jogos disputados
Corinne Buie (72)

técnica

Rhea Coad (desde 2021)

general manager

Nathaniel Oliver (desde 2021)

donos

NLTT Ventures e Top Tier Sports (desde 2021)

isobel cup
1 (2017)

temporada

j

v

d

otd

p

gp

gc

playoffs

2015–16

18

5

9

4

14

57

66

VICE-CAMPEÃS

2016–17

17

6

10

1

13

44

68

CAMPEÃS DA
ISOBEL CUP

2017–18

16

12

4

0

24

51

41

VICE-CAMPEÃS

2018–19

16

11

4

1

23

57

25

VICE-CAMPEÃS

2019–20

24

8

15

1

17

71

116

JOGO
CLASSIFICATÓRIO

2020–21

6

1

4

1

3

7

24

NÃO
CLASSIFICOU

TOTAL

97

43

46

8

94

287

340

J jogos V vitórias D derrotas OTD derrotas no overtime P pontos GP gols pró GC gols contra

Boston Pride. Foi o primeiro título da cidade de Buffalo no
hóquei no gelo profissional desde a Calder Cup do Buffalo
Bisons, em 1970.
O Buffalo Beauts é uma equipe de Amherst, Nova York
e é uma das quatro franquias fundadoras da PHF. Em
2015, elas assinaram com a agente livre e duas vezes
goleira olímpica dos Estados Unidos, Brianne McLaughlin,
tornando-a a primeira jogadora a assinar um contrato com
a franquia. Em outubro de 2016, o atacante de Buffalo,
Harrison Browne, anunciou publicamente ser um homem
transgênero e, portanto, se tornou o primeiro atleta
publicamente transgênero nos esportes profissionais
americanos de equipe.

Em dezembro de 2017, a Pegula Sports and
Entertainment, proprietária dos times de Buffalo,
anunciou que havia comprado o Beauts. Isso fez das
Beauts o primeiro time da PHF não pertencente à liga e o
primeiro time profissional de hóquei feminino a pertencer
à mesma organização do time NHL de seu mercado.
Contudo, após o anúncio de uma greve de uma jogadora
profissional de hóquei feminino, os Pegulas cederam a
propriedade da equipe de volta à PHF em 2019.

Durante a primeira temporada regular, terminaram
com a segunda pior campanha mas eliminaram o
Connecticut Whale, que não havia perdido para as Beauts
na temporada. Na final, não foram páreo para o Boston
Pride. Porém, em 2017, as Beauts tiveram sua vingança
e venceram a Isobel Cup 2016–17 sobre o atual campeão,

Sob a direção Pegula, as Beauts foram consideradas uma
equipe bem administrada, com a equipe compartilhando
recursos e instalações de treinamento com os Sabres da
NHL e os Rochester Americans. Em junho de 2021, a liga
anunciou a venda das Beauts e Minnesota Whitecaps para
uma parceria conjunta da NLTT Ventures, LLC, liderada por
Andy Scurto, e Top Tier Sports, liderada por Neil Leibman.

jogadoras importantes

taylor
accursi

A co-capitã é uma das peças mais
importantes da equipe e está
no time desde a temporada
inaugural, em 2015.

Durante os últimos cinco anos,
Accursi disputou 52 jogos e tem
ao total 26 gols e 16 assistências,
totalizando 42 pontos. Ela é a maior
artilheira da história das Beauts.

marie-jo
pelletier

Esta será a primeira temporada
de Pelletier ostentando o "C" de
capitã, dividindo o posto com
Accursi. Mesmo muito jovem, a
defensora é muito habilidosa.

Ela soma 24 pontos pela
equipe desde sua temporada de
estreia, em 2019, com seis gols e 18
assistências em 30 jogos disputados.

temporada 2021-22

A temporada de 2019-20 foi a primeira que o time não
conseguiu chegar na final da Isobel Cup; depois veio a
pandemia. Agora, o time possui um novo elenco e uma
nova treinadora, Rhea Cod, o que promete colocar as
Beauts entre as melhores mais um ano.

Jogadora das Beauts comemorando com a Isobel Cup em 2017.

onde acompanhar

Com a volta da "veterana" Elena Orlando que deixou de
se aposentar para tomar o lugar de Lisa Chesson na linha
azul, Harley e Pelletier terão uma forte companheira na
defesa. Jenna Suokko, atacante finlandesa, também se
juntou à equipe e Lovisa Berndtsson vem da liga sueca
para completar o trio de goleiras. Emma Keenan foi
outra que deixou a SDHL para jogar na PHF, enquanto as
novatas Allison Attea, Emilie Harley e Anjelica Diffendal
também reforçam a equipe. Com um ataque e defesa
alinhados, as Beauts têm boas chances de conquistar
a Isobel Cup. Contudo, na última temporada o time
exagerou nas penalidades e deixou muitos pucks
chegarem até Carly Jackson, o que pode ser um grande
problema caso não seja corrigido

@buffalobeauts
beauts.premierhockeyfederation.com

whale
C O N N E C T I C U T

desde 2015

localizado em
danbury, ct
capitã

Shannon Doyle (desde 2019)

artilheira

Kelly Babstock (23)

mais jogos disputados
Shannon Doyle (89)

técnico

Colton Orr (desde 2019)

general manager

Alexis Moed (desde 2021)

donos

isobel cup
0

arena
danbury ice

Shared Hockey Enterprises, LLC, (desde 2021)

temporada

j

v

d

otd

p

gp

gc

playoffs

2015–16

18

13

5

0

26

61

51

SEMIFINAL

2016–17

18

5

12

1

11

60

77

SEMIFINAL

2017–18

16

3

11

2

8

26

55

SEMIFINAL

2018–19

16

2

12

2

6

22

64

JOGO
CLASSIFICATÓRIO

2019–20

24

2

20

2

6

39

100

SEMIFINAL

2020–21

4

2

2

0

4

9

12

SEMIFINAL

TOTAL

96

27

62

7

61

217

359

J jogos V vitórias D derrotas OTD derrotas no overtime P pontos GP gols pró GC gols contra

em um jogo da temporada regular da PHF, foi a terceira.
O Whale venceu seus três primeiros jogos na história da
franquia com três goleiras diferentes.
A equipe é o segundo time profissional de hóquei a
ostentar o nome Connecticut Whale, a primeira foi o atual
Hartford Wolf Pack, da American Hockey League. Seu
nome e cores são uma homenagem à antiga franquia
NHL e WHA conhecida como Hartford Whalers. A equipe
fez sua estreia em 2015-16, assinando um contrato com
Kaleigh Fratkin em julho de 2015. Ela foi a primeira
jogadora canadense a assinar um contrato na PHF.
O primeiro jogo esgotou os ingressos em outubro de 2015
contra o então New York Riveters. Jessica Koizumi, capitã
da equipe, marcou o primeiro gol na história da franquia
e da PHF. No mesmo jogo, Kelli Stack fez um gol e duas
assistências, tornando-se a primeira jogadora a registrar
multipontos. A goleira Jaimie Leonoff foi a primeira estrela
do jogo. Stack foi a segunda e Kelly Babstock, que se
tornou a primeira jogadora canadense a marcar um gol

Antes da segunda temporada da equipe, o Whale
mudou-se para Northford, Connecticut. Isso durou
uma temporada quando se mudaram para Stamford,
Connecticut. Após duas temporadas, se mudaram para
sua cidade atual, Danbury. Em agosto de 2018, a Whale
nomeou a jogadora ativa Cydney Roesler como assistente
técnica para a temporada de 2018-19, tornando-a a
primeira jogadora-técnica da história da franquia. Em 2021,
a liga anunciou que havia vendido a Whale para um novo
grupo de propriedade independente chamado Shared
Hockey Enterprises (SHE), LLC, liderado por Tobin Kelly.
Em 2021, a jogadora Grace Kleinbach recebeu o
Foundation Award, prêmio dado para a jogadora que
pratica mais ativamente os valores centrais do hóquei em
sua comunidade, bem como o crescimento e também
melhorando a cultura do esporte.

jogadoras importantes

shannon
doyle

Voltando para sua possível última
temporada antes de pendurar os
patins, a capitã é a terceira maior
pontuadora na história do time e
representa o Whale desde 2015.
Shannon atua na defesa e já
soma sete gols, 31 assistências e
38 pontos em 89 jogos disputados.
Ela foi nomeada capitã da equipe
antes da temporada 2019-20.

emma
vlasic

A atacante americana compõe
o elenco do Connecticut Whale
desde a temporada 2019-20.
Desde então, é uma das atuais
líderes da franquia, somando
10 gols e três assistências,
totalizando 13 pontos em 28
partidas. A central número 1 do
time jogou em Yale durante sua
carreira universitária.

temporada 2021-22

Algumas adições importantes na free agency prometem
reforçar o Connecticut Whale: Cailey Hutchison, que
jogava pelo Metropolitan Riveters, e Kennedy Marchment,
a segunda maior artilheira da SDHL com 28 gols e 44
assistências em 34 jogos. Se as coisas correrem de acordo
com o planejado, Marchment tem potencial para ser a
maior pontuadora na história da franquia.
Taylor Girard, a primeira escolha geral de 2021, fez 13
gols e 21 assistências em 39 jogos pela universidade de
Quinnipiac, e tem uma habilidade tremenda que irá
aparecer no jogo profissional junto com Emma Polaski,
outra novata. Com a necessidade de experiência na defesa,
o time buscou Rebbeca Morse, outra ex-Rivs que vai se
encaixar perfeitamente na equipe.

Jogadoras do Connecticut Whale comemorando gol em Lake Placid.

onde acompanhar

As novas peças trazem força para o ataque, e a defesa
liderada pela capitã Shannon Doyle promete manter as
coisas apertadas o suficiente para que qualquer jogo
possa ser vencido.

@ctwhalehockey
@connecticutwhale
whale.premierhockeyfederation.com

riveters

M E T R O P O L I T A N

desde 2015

localizado em
monmouth junction, nj
capitã

Madison Packer (desde 2019)

artilheira

Madison Packer (42)

mais jogos disputados

Madison Packer (87)

técnico

Ivo Mocek (desde 2019)

general manager

Anya Packer (desde 2021)

donos

BTM Partners (desde 2021)

isobel cup
1 (2018)

arena
proskate ice
temporada
2015–16

j
18

v
4

d
12

otd
2

p
10

gp
47

gc

playoffs

78

RODADA
PRELIMINAR

2016–17

18

8

7

3

19

55

58

RODADA
PRELIMINAR

2017–18

16

13

3

0

26

64

30

CAMPEÃS DA
ISOBEL CUP

2018–19

16

4

12

0

8

32

65

SEMIFINAL

2019–20

24

10

11

3

23

70

91

SEMIFINAL
DESISTIRAM
POR CASOS DE
COVID-19

2020–21

3

2

1

0

4

7

4

TOTAL

95

41

46

8

90

275

326

J jogos V vitórias D derrotas OTD derrotas no overtime P pontos GP gols pró GC gols contra

O Metropolitan Riveters é uma das quatro franquias
fundadoras da PHF. A equipe tem como sede a cidade
de Monmouth Junction, em New Jersey, porém era
originalmente chamada de New York Riveters. O seu
logo e nome são baseados na “Rosie, the Riveter”, a
personagem dos pôsteres motivacionais da Segunda
Guerra Mundial trazendo os dizeres “Sim, nós podemos!”.
As Riveters jogaram a sua primeira temporada no
Brooklyn, em Nova Iorque, antes de se mudarem para
Newark, em Nova Jersey, para jogar no rinque de treino
do New Jersey Devils. Assim, time se afiliou aos Devils no
início de 2017, sendo o primeiro time da liga feminina a se
afiliar a um time da NHL. Essa parceria levou à mudança
de nome de New York para o atual Metropolitan Riveters
e terminou em 2019. Após, as Riveters se mudaram para
Monmouth Junction, onde seguem até hoje.

A primeira jogadora a assinar com a franquia foi Janine
Weber - que também foi a primeira jogadora a assinar
um contrato na PHF. Em 2015, as Riveters escolheram
Alexandra Carpenter com a primeira escolha do draft de
entrada e neste mesmo ano fizeram o seu debut na liga,
jogando no Aviator Sports & Events Center no Brooklyn,
em Nova Iorque. O primeiro gol da franquia foi marcado
por Brooke Ammerman, a primeira vitória aconteceu em
15 de novembro de 2015 contra o Boston Pride, sendo
Nana Fujimoto a primeira goleira da franquia a conseguir
uma vitória e a primeira goleira japonesa a vencer um jogo
na PHF.
A sua primeira Isobel Cup veio no primeiro ano com o
novo nome, na temporada 2017-18 em uma final acirrada
contra o Buffalo Beauts. Em 2020, o time chegou às
semifinais sendo eliminadas pelo Minnesota Whitecaps
antes da temporada ser cancelada devido à pandemia. Em
2021, elas jogaram três jogos antes de serem forçadas a se
retirar da temporada após a ocorrência de testes positivos
de COVID-19 em massa dentro do time.

jogadoras importantes

maddison
packer

Ela é a jogadora mais antiga do
time e a capitã da franquia. Antes
de se juntar às Riveters em 2015,
Packer jogava pela Universidade
de Winsconsin. Ela ajudou as
Wisconsin Badgers a ganhar o
campeonato nacional da NCAA
em 2011. Packer é a artilheira
das Rivs, com 42 gols em 87 jogos
disputados.

leila
kilduff

Leila Kilduff assinou o seu primeiro
contrato com as Riveters em 2019
após passar quatro temporadas
jogando na Universidade
Estadual de Minnesota. Durante
a sua primeira temporada,
a defensora jogou 22 jogos,
marcando cinco pontos, e liderou
o time em pontos na temporada
2020-21, com três.

temporada 2021-22

A principal adição ao time foi a defensora Lenka Čurmová,
que teve uma temporada excepcional em 2019-20 com o
Buffalo Beauts, marcando 11 pontos em 23 jogos. O time
também está de olho na defensora Jordan Sanislo, uma
das poucas rookies das Rivs esse ano. Ela ainda não foi
assinada a um contrato oficialmente, estando no training
camp sob um contrato de teste, mas pode ser uma ótima
adição ao time.

O time das Riveters comemorando a Isobel Cup de 2018.

onde acompanhar

Já que as Riveters estão em processo de reconstrução,
não existe muita perspectiva para o time este ano. Elas
são uma mistura de jogadoras jovens e mais velhas em
uma liga com jogadoras cada vez mais jovens e rápidas.
Elas dependem da volta por cima de algumas das suas
veteranas como Kelly Babstock, Rebecca Russo e a
superestrela Madison Packer. Caso o time consiga quatro
linhas que marcam gols e uma boa performance no gol,
existe alguma chance de chegar até as finais. Porém, o
time é um grande ponto de interrogação para a nova
temporada.

@riveters
riveters.premierhockeyfederation.com
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desde
2004
na phf desde 2018

localizado em
saint paul, mn

isobel cup
1 (2019)

arena
tria rink

capitã

Winny Brodt-Brown (desde 2018)

artilheira

Allie Thunstrom (29)

mais jogos disputados

Winny Brodt-Brown (145)

técnicos

Ronda Engelhardt e Jack Brodt (2018)

general manager

Jack Brodt (desde 2018)

donos

NLTT Ventures e Top Tier Sports (desde 2021)

temporada

j

v

d

otd

p

gp
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playoffs

2018–19

16

12

4

0

24

53

34

CAMPEÃS DA
ISOBEL CUP

2019–20

24

17

5

2

36

106

52

FINALISTA*

2020–21

4

3

1

0

6

12

10

VICE-CAMPEÃS

TOTAL

44

32

10

2

66

171

96

J jogos V vitórias D derrotas OTD derrotas no overtime P pontos GP gols pró GC gols contra
*Final de 2019-20 não foi disputada por conta da pandemia de COVID-10.

O Minnesota Whitecaps foi fundado em 2004, por dois
pais da área de Minneapolis-Saint Paul que queriam que
suas filhas tivessem um lugar para jogar hóquei após a
universidade. De 2004 até 2006 o time participava da
Western Women’s Hockey League.
Na WWHL, as Whitecaps ganharam três campeonatos,
conquistando vagas nos playoffs da CWHL. A equipe
conseguiu chegar à final da Clarkson Cup em 2009, mas
perdeu por 3–1 para o Montreal Stars. No entanto, no
ano seguinte, a equipe não decepcionou. As Whitecaps
venceram o Brampton Thunder por 4–0 no jogo final e
ganharam sua única Clarkson Cup, em 2010.
Com o declínio da WWHL em 2011, o Minnesota Whitecaps
se tornou uma equipe independente que jogava contra
equipes universitárias. As Whitecaps só se tornariam

membras da PHF em 2018. Assim, houve um acordo com o
time da NHL, Minnesota Wild, para que a equipe pudesse
usar o TRIA Rink, o rinque de treinamentos do Wild, como
rinque dos jogos em casa das Caps. Durante a primeira
temporada na liga, a comissária da liga Dani Rylan afirmou
que as Whitecaps foram a primeira equipe da PHF a ter
lucro ao ter vendas significativas de mercadorias e todos
os ingressos dos jogos em casa vendidos.
Em 3 de março de 2019, as Whitecaps terminaram
sua temporada inaugural da PHF como campeãs da
temporada regula conquistando a Isobel Cup. Elas
derrotaram o Buffalo Beauts por 2 a 1 na prorrogação.
Em 2020, elas perderam a final para o Boston Pride e se
tornaram vice campeãs.
O Whitecaps é o único time a ter vencido a Clarkson Cup e
a Isobel Cup, em 2010 como membro da WWHL e a Isobel
Cup em 2019, além de ser a franquia mais antiga com
mais de 15 anos de história entre WWHL, a NWHL original
CWHL e PHF.

jogadoras importantes

allie
thunstrom

Allie Thunstrom é nativa de
Minnesota e jogou pelo Boston
College na NCAA. Ela apareceu
em todos os 141 jogos em seus
quatro anos. Na temporada
de 2019-20, estourou com 36
pontos em 24 jogos. Ela se tornou
a primeira jogadora na história
da PHF a marcar 20 gols em uma
temporada.

amanda
leveille

Amanda Leveille é considerada por
muitos como uma das melhores
goleiras da PHF. Ela foi escolhida
pelo Buffalo Beauts e ganhou
a Isobel Cup em 2017. Em 2018,
nas Whitecaps, Leveille venceu
a Isobel Cup pela segunda vez. É
a goleira líder de todos os tempos
da PHF em vitórias, porcentagem
de defesa e shutouts.

temporada 2021-22

O Minnesota Whitecaps ainda possui um elenco forte e
competitivo, capaz de alcançar muitas coisas na próxima
temporada. As habilidades de Amanda Leveille com
certeza serão importante esse ano, ainda mais por conta
da força das outras equipes e principalmente do Boston
Pride. A goleira pode chegar a 50 vitórias nesta temporada,
marca impressionante já que nenhuma outra jogadora da
posição tem mais que 28 triunfos.
Audra Richards, que teve uma temporada ótima em 20192020, deve ser ainda um dos principais nomes do ataque
da equipe. Alem dela, Jonna Curtis e Amanda Boulier
também serão fundamentais para a força ofensiva da
equipe funcionar. O time de Minnesota já tinha um dos
melhores ataques da liga e ainda adicionou nomes como
Nicole Schammel e Ashleigh Brykaliuk.
A equipe tem de tudo para ser novamente uma finalista
da Isobel Cup e é uma das favoritas pela taça!

Time das Whitecaps com a Isobel Cup em 2019.

onde acompanhar

@whitecapshockey
@mnwhitecaps
whitecaps.premierhockeyfederation.com

six
T O R O N T O

desde 2020

localizado em
toronto, on

arena
canlan ice sports

isobel cup
0

co-capitãs

Shiann Darkangelo (desde 2020)

artilheira

Mikyla Grant-Mentis (5)

mais jogos disputados

15 jogadoras empatadas (6)

técnico

Mark Joslin (desde 2021)

general manager

Krysti Clarke (desde 2021)

dona

Johanna Neilson Boynton (desde 2020)
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j

v

d

otd

p

gp

gc

playoffs

2020–21

6

4

1

1
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jogos que tiveram na temporada, venceram quatro, mas
perderam nas semifinais contra o campeão Boston Pride.
Com o fim da CWHL, a PHF rapidamente demonstrou
interesse em adquirir as franquias de Toronto e Montreal,
expandindo seu mercado para o Canadá. Em abril de
2020, foi oficialmente anunciado pela liga que aconteceria
mais uma expansão e a cidade escolhida foi Toronto. O
primeiro draft da história da franquia foi o de 2020, em
que escolheram Jaycee Gebhard, que apesar de não ter
permanecido na liga, fez história para o novo time de
Toronto. O nome do time foi escolhido através de uma
enquete online e faz referência, principalmente, ao apelido
da cidade de Toronto, The Six.
O time passou sua temporada de estreia na bolha, em
Lake Placid, em janeiro de 2021. Apesar de ser uma
temporada cheia de desafios por conta da pandemia e
do isolamento, além do fato de serem um time iniciante,
a campanha do Toronto Six foi impressionante. Dos seis

É importante frisar as recentes controvérsias relacionadas
ao time envolvendo a atual presidente. Digit Murphy,
antiga técnica, recebeu diversas críticas por ter se
associado anteriormente ao grupo Women’s Sports
Policy Working Group, que possui condutas transfóbicas
e desfavoráveis à atletas trans nos esportes. Apesar de
ser removida do cargo, Murphy passou a ser presidente
do Toronto Six e o clube alegou ter sido uma decisão
referente à pandemia de COVID-19, não tendo relação com
as polêmicas e acusações de transfobia.
Em seu lugar, o time escolheu Mark Joslin para ser o
técnico do time. Ele já havia trabalhado on cargo e como
general manager do Toronto Patriots, time da OHJL, e é o
primeiro homem negro a ser técnico da PHF. Outra adição
importantíssima foi a de Angela James, lenda do hóquei
canadense e uma das primeiras mulheres a integrar o Hall
da Fama do Hóquei, como parte da equipe técnica.

jogadoras importantes

mikyla
grant-mentis

A jogadora mais condecorada da
PHF na temporada de 2020-21,
Grant-Mentis recebeu cinco
prêmios em sua primeira
temporada com o Toronto Six.
Além de MVP e artilheira do
campeonato, a atacante fez
história e foi a primeira jogadora
negra receber os prêmios de MVP e
caloura do ano na liga.

lindsay
eastwood

Começando sua carreira
profissional com o Six, Eastwood
foi a segunda maior pontuadora
da franquia, somando seis
pontos em seis jogos. Além de
marcar o primeiro gol da história
do Toronto Six, a defensora
teve uma sólida carreira no na
Universidade de Syracuse, tendo 75
pontos em 139 jogos.

temporada 2021-22

Na última offseason, o Toronto Six perdeu muitas peças
importantes, o que pode deixar algumas dúvidas a
respeito do desempenho do time em 2021-22. No entanto,
alguns dos nomes mais importantes do ataque como
Mikyla Grant-Mentis e a experiente Emma Woods,
permaneceram, além de na defesa ainda poderem
contar com Lindsay Eastwood e Taylor Woods. A goleira
canadense Elaine Chuli certamente também fará
diferença para o time mais uma vez nesta temporada.

Jogadoras do Toronto Six comemorando a primeira vitória da história do time.

onde acompanhar

A principal adição foi de Michela Cava. A atacante vem de
três temporadas excepcionais na SDHL, com 66 pontos
(29 gols e 37 assistências) em 36 jogos em sua última
temporada. Além de qualidade, a veterana de cinco
temporadas profissionais traz experiência para as novatas
na liga. Além disso, a franquia conta com as adições que
fizeram no draft de entrada de 2021, sendo oito escolhas
ao todo, três apenas de primeira rodada. Espera-se que o
time mais novo da liga consiga ir aos playoffs novamente,
ainda que apresentem algumas dificuldades.

@thetorontosix
@the.torontosix
toronto.premierhockeyfederation.com

por que assistir
hóquei feminino?

Assistir o hóquei feminino é simplesmente expandir a
mente para mais possibilidades de acompanhar o hóquei
no gelo, esporte que tanto amamos. Através da história da
modalidade praticada por mulheres, é possível ver toda
a luta e conquista que é preciso ser feito, até hoje, para
que mulheres, pessoas trans e não binárias possam fazer
somente o que querem: jogar hóquei, esporte tão natural
na vida de tantas pessoas.

manter-se como atletas profissionais. Estamos falando
de professoras, bioquímicas, contadoras, terapeutas
ocupacionais, profissionais de educação física.
Em sua esmagadora maioria, os jogadores da NHL nunca
precisaram focar em trabalho algum que não fosse o
hóquei.

Apoiar o hóquei feminino, ou qualquer modalidade
Muitos falam que as mulheres não jogam tão bem quanto jogada por mulheres, é ajudar em uma reparação
histórica mais do que merecida. E, além disso, é abrir os
os homens, que não é um jogo tão físico ou rápido. Isso
horizontes de uma visão machista e assistir a um jogo
são palavras de quem nunca sequer deu chance às
de altíssima qualidade. Quando falamos altíssima, não é
mulheres, que sempre estiveram na espreita esperando
exagero.
sua chance de brilhar. Quem diz que não é um esporte
físico ou até sem briga, jamais assistiu aos confrontos
Seja PHF, PWHPA, qualquer liga europeia ou até Mundiais
eletrizantes entre Estados Unidos e Canadá no rinque de
e Olimpíadas. O hóquei feminino merece muito, mas
gelo, por exemplo.
muito mais atenção do que recebe. Está mais do que na
Assim como qualquer modalidade feminina, as mulheres hora de fazer a nossa parte e desenterrar a nossa cabeça
de dentro da areia que é a NHL.
do hóquei no gelo nunca tiveram as mesmas chances
que os homens e nunca tiveram (ou, infelizmente,
Está na hora de dar a visibilidade que o hóquei feminino
terão) o mesmo investimento. A enorme maioria das
merece.
atletas da PHF tem uma profissão "durante o dia" para

onde assistir
hóquei feminino?

A temporada da Premier Hockey Federation começará
em 6 de novembro e a ESPN+ transmitirá todos os 60
dos jogos da temporada regular de forma exclusiva nos
Estados Unidos. Esta vai ser a primeira vez que todos os
jogos serão transmitidos em um só lugar. De acordo com
informações do Star+, há a possibilidade de alguns jogos
da PHF passarem aqui no Brasil. Porém, essa informação
não é certa e até o fechamento desta edição não temos
certeza se realmente teremos transmissão.
Porém, a PHF anunciou que 30 jogos da temporada
estarão disponíveis no Twitch da liga. Qualquer pessoa
pode assistir a estes jogos gratuitamente.

Além disso, todos os eventos especiais e a pós-temporada
da Isobel Cup também serão transmitidos no ESPN+ nos
EUA. A programação também inclui um jogo ao ar livre
entre Buffalo Beauts e Toronto Six em 21 de fevereiro.
A previsão é que também seja possível assistir aqui no
Brasil.
As competições da IIHF, no entanto, às vezes não
possuem meios legais e diretos de assistir. Algumas
seleções disponibilizam streams gratuitos em redes como
YouTube.
Os jogos das Olimpíadas de Inverno de 2022 (que estarão
imperdíveis) poderão ser vistos em diversos canais, como
o SporTV e Globo.
Já as ligas europeias também não possuem um meio fácil
e legal para acompanhar. De qualquer forma, é possível
seguir os jogos pelas redes sociais ou site das ligas.

transmissões da phf no twitch
JOGO
Minnesota Whitecaps x Boston Pride
Minnesota Whitecaps x Boston Pride
Boston Pride x Connecticut Whale
Connecticut Whale x Toronto Six
Boston Pride x Minnesota Whitecaps
Minnesota Whitecaps x Connecticut Whale
Toronto Six x Boston Pride
Metropolitan Riveters x Toronto Six
Buffalo Beauts x Minnesota Whitecaps
Boston Pride x Metropolitan Riveters
Toronto Six x Minnesota Whitecaps
Connecticut Whale x Buffalo Beauts
Boston Pride x Buffalo Beauts
Minnesota Whitecaps x Toronto Six
Metropolitan Riveters x Connecticut Whale
Buffalo Beauts x Toronto Six
Toronto Six x Connecticut Whale
Minnesota Whitecaps x Buffalo Beauts
Metropolitan Riveters x Boston Pride
Toronto Six x Connecticut Whale
Connecticut Whale x Boston Pride
Metropolitan Riveters x Buffalo Beauts
Metropolitan Riveters x Minnesota Whitecaps
Toronto Six x Metropolitan Riveters
Buffalo Beauts x Boston Pride
Buffalo Beauts x Boston Pride
Connecticut Whale x Minnesota Whitecaps
Boston Pride x Toronto Six
Boston Pride x Toronto Six
Minnesota Whitecaps x Metropolitan Riveters

DIA DA
SEMANA
SÁBADO
DOMINGO
SÁBADO

06/11/2021
07/11/2021
13/11/2021

DOMINGO

13/03/2022

DATA

HORA

20:00
15:00
16:00
16:00
SÁBADO
20/11/2021
22:00
17:00
SÁBADO 04/12/2021
21:00
16:00
SÁBADO
11/12/2021
22:00
19:00
SÁBADO
18/12/2021
22:00
DOMINGO 19/12/2021 15:00
SÁBADO
8/1/2022
19:00
DOMINGO 09/01/2022 16:00
SÁBADO
15/01/2022 15:00
DOMINGO 16/1/2022
16:00
18:00
SÁBADO 22/01/2022
19:00
15:00
DOMINGO 23/01/2022
15:30
SÁBADO 05/02/2022 21:00
SÁBADO 12/02/2022 19:00
SÁBADO 19/02/2022 22:00
16:00
SÁBADO 26/02/2022
21:00
DOMINGO 27/02/2022 15:00
SÁBADO 05/03/2022 22:00
SÁBADO 12/03/2022 16:00
16:00

O NHL Brasil é um site sem fins lucrativos sobre hóquei no gelo no Brasil.
Nós não Arrecadarmos valor monetário nenhum com a distribuição deste material na
internet. Esse guia foi feito pelo mero propósito de informar e divulgar o hóquei.
Os créditos dos logos das ligas mencionadas e fotos de jogadoras vão para seus respectivos
donos e criadores.

