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Circular nº 8 – 2020/2021       30-12-2020 

 

Retoma das  competições 

 

Caros associados,  

Considerando a legislação em vigor e os impedimentos nela defin idos quanto às 

deslocações e horários para competições e de acordo com a expectat iva do novo 

quadro legal  a v igorar depois do período de Ano Novo, in forma a Direção da FPB que  

está a preparar os calendários para o regresso das competições na segunda semana 

de Janeiro de 2021. Para  tal ,  daremos  mais  in formações logo que a nova legislação 

seja publicada,  sendo certo que a forma como iremos competir obrigará 

naturalmente a diversos es forços no que aos calendários e horários di z respeito e 

que todos teremos que  enfrentar .  Consideramos que é mais importa nte regressar às 

competições,  ainda que com muitas  l imitações,  do que espe rar por um cenário mais 

favorável  que tarda em surgir.  

Ao mesmo tempo informamos que as competições de caráter nacional,  tais como os 

Open’s Nacionais de Carambola,  as provas da 1ª Divisão Individual  de Pool,  as provas  

do Masters Pool PT e a Divisão nacional de Pool de Equipas,  inic iarão ou retomarão 

certamente em Janeiro  e de acordo com novo calendário publicado,  uma vez  que o  

quadro legislat ivo o permite.  

Mais uma vez,  e  no  que di z respeito às  compet ições dos D istritos de Leiria e  L isboa 

e da Região Autónoma da Madeira,  direc ionamos os c lubes e at letas interessados a 

consultar as informações disponibi l i zadas pelas respet ivas Associações.  

 

http://www.eurobillard.org/
http://www.facebook.com/OfficialEBSA


 
 

  

Pedimos novamente ,  o vosso maior cuidado e pr evenção no que diz respeito a esta 

pandemia de Covid19,  respeitando escrupulosamente as regras em vigor.  

 

Aproveitamos ainda para de sejar a todos os ag entes desport ivos  

Votos de Fel iz Ano Novo!  

 

Saudações Desport ivas  

A Direção da FPB  

 


