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Circular nº 17 – 2019/2020       03-06-2020 

 

FINALIZAÇÃO ANTECIPADA DAS COMPETIÇÕES DISTRITAIS, REGIONAIS E  ZONAIS  

 

Caros associados e at letas,  

 

No âmbito da atual  situação provocada pela Covid-19 e tendo em conta todos os 

considerandos de comunicações anteriores ,  acrescentando o fato de,  por  

legislação,  não ser  possível  retomar as competições ,  a Direção da Federação 

Portuguesa de Bi lhar informa o s eguinte:  

1.  A Direção da federação deliberou considerar como final izadas todas as  

competições distritais,  regionais e zonais ;  

2.  As competições são val idadas e homologadas c om as seguintes premissas:  

2.1 São  atribuídas as c lassificações  conside rando apenas as jornadas que se 

encontravam completas,  pelo  que todos os resultados de  jogos respeitantes a  

jornadas incompletas foram el iminados;  

2.2 Findo o procedimento anter ior,  em séries  com número ímpar de equipas,  

em que se verificou que as equipas de uma mesma série não  dispõem do mesmo 

número de jogos  rea l izados,  foi  e fetuada a majoração da pontuação das equ ipas  

com menos jogos atribuindo - lhes o número de pontos adic ionais correspondentes  

ao rác io (média  resultante)  entre o número de  pontos obt idos  na fase em disputa e  

o número de jogos disputados;  

2.3 Nos casos em que o resultado não corre spondia a um número inteiro,  

procedeu-se ao arredondamento conside rando que até 0,44 o arredondamento foi  

efetuado para a unidade infe rior  e para valores superiores  a 0,44 o 

arredondamento e fetuou -se para a unidade superior;  
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2.4 O incremento  dos pontos obt idos com base neste critério verifica -se nos  

seguintes moldes:  

2.4.1  No PPT,  nos casos ap l icáveis,  o valor obt ido foi  somado aos pontos  

extra,  já em vigor nas c lassificações da 2.ª  Fase dos Campeonatos 

de equipas;  

2.4.2  Nas restantes variantes,  sempre que necessário,  foi  criada uma 

coluna de "pontos extra"  onde estão  visí veis os pontos resultantes 

deste cálculo.  

3.  Serão atribuídas as subidas de divisão a todas as equipas e at letas que se 

encontrem nas posições de acesso às divisões superiores nos respet ivos 

rankings e nos termos dos regulamentos em vigor para a época 2019/2020, 

com as necessárias adaptações resu ltantes da present e c ircular;  

4.  Apenas serão despromovidas as equipas e  os at letas que,  à data da 

suspensão das competições,  se encontravam já desc lassificados ou em 

posição de desc lassificação ou desc ida matematicamente irreversível ;  

5.  Consequentemente na época 2020/2021 haverá um alargamento das 

divisões nos termos dos Regulamento que a fe deração vier a publicar.  

6.  Esta decisão foi  tomada após consulta das Associações Distritais e com a  

colaboração das Comissõe s Técnicas distritais e regionais.  

 

A Direção da Federação Portuguesa de Bi lhar  informa ainda que irá implementar  

na época 2020/2021,  um conjunto de  medidas financeiras e económicas para 

ajudar os C lubes e at letas a fazer face ao contexto da COVID-19. 

 

 

Saudações Desport ivas  

A Direção da FPB  

 


