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Circular nº 4 – 2020/2021        10-11-2022 

 

CIRCUITOS DE PROVAS DE VETERANOS 

 

Caros associados e at letas,  

 

A Direção da Federação Portuguesa d e Bi lhar,  tendo em conta a novidade e a pouca 

famil iaridade com as provas de Pool Veteranos e Pool Português Veteranos,  vem informar 

que decidiu abrir nova janela temporal  para inscrições nas provas através da aquisição dos 

respet ivos “pack’s” ,  até ao final  do cor rente mês de Novembro.  

 

Podem inscrever-se nas  provas  de Pool  Veteranos  todos  at letas que  perfaçam,  pelo menos,  

44 anos até 31 de  Dezembro de 2022 e pode m inscrever-se nas  provas de Pool Português 

Veteranos todos at letas que perfaçam, pelo menos,  50 anos até 31 de Dezembro de 2022.  

 

Os c ircuitos são compostos por 3 provas ,  que servirão para apurar os melhores at letas para 

part ic iparem nas Fases Finai s dos Campeonatos Nacionais de Veteranos de Pool e Pool 

Português.   

 

Os c ircuitos têm o custo de 35,00 €  cada e todos os at letas part ic ipantes nas Fases Finais  

dos Campeonatos Nacionais de Veteranos de  Pool e Pool Português  terão o alojamento 

assegurado pela  FPB no  local  da  prova ou em a lternat iva,  poderá a  FPB atribuir um subsídio 

de 25,00  €.  Ao Campeão Nac ional  de Veteranos  de Pool ,  será at ribuída a  part ic ipação no 

Campeonato Europeu da EPBF –  Seniors,  no ano de 2023.  

São ainda atribuídos os seguintes prémios  nos Open’s Distritais de  Veteranos:  1º 

c lassificado-50,00 € ,  2º  c lassificado-25,00 e € 3º´s  c lassi ficados-15,00 € .  

 

Saudações Desport ivas ,  

A Direção da FPB  
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