Apoios e Subsídios

Notas prévias:

•

Por cada duas equipas que os Clubes inscrevam numa modalidade será dada a
possibilidade de inscrição da terceira equipa, na mesma modalidade, gratuitamente;

•

Apenas serão apoiados e subsidiados os atletas e equipas vinculados a clubes que tenham
a sua situação financeira regularizada perante a FPB;

•

As equipas e atletas oriundos da área geográfica onde se dispute determinada prova não
terão direito a qualquer apoio para alojamento e deslocação;

•

A FPB só fica obrigada a assegurar alojamentos desde que o desenrolar da prova assim o
justifique;

•

Reforça-se que todos os subsídios cuja atribuição pressuponha Créditos em conta
corrente, apenas serão processados em Setembro de 2017, por forma a serem utilizados,
efetivamente, nas inscrições em provas da próxima época desportiva.

•

Aos atletas, poderão ser pagos os prémios em dinheiro, sempre que os mesmos o
solicitem e entreguem o recibo fiscalmente previsto.

•

Caso, em 31 de Agosto de 2017, subsista alguma dívida perante a FPB, todos os Subsídios
por Creditar serão dados como nulos.

•

A FPB não garante o alojamento em quartos duplos twin.
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EQUIPAS
Pool Português
Campeonato Nacional 1.ª Divisão – Fase Intermédia e Fase Final Nacional
Todas as Equipas participantes nesta Fase terão o alojamento assegurado pela FPB no Local da
Prova, devendo para isso confirmar a sua participação até à data fixada pela FPB.
Cada equipa disporá de 3 quartos duplos, ou 2 quartos triplos para o efeito.
Os pormenores relativos ao alojamento serão publicados logo que conhecido o encadeamento
de provas.
Serão ainda entregues os seguintes subsídios às equipas mais bem classificadas:
Campeonato Nacional -

1ºclassificado
2ºclassificado
3ºclassificado
4ºclassificado
5ºclassificado
6ºclassificado
7ºclassificado
8ºclassificado

€ 2 000,00
€ 1 500,00
€ 1 000,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 175,00

creditados ao clube
creditados ao clube
creditados ao clube
creditados ao clube
creditados ao clube
creditados ao clube
creditados ao clube
creditados ao clube

Campeonato Nacional 2.ª Divisão – Fase Final Nacional
Todas as Equipas participantes nesta Fase terão o alojamento assegurado pela FPB no Local da
Prova, devendo para isso confirmar a sua participação até à data fixada pela FPB.
Cada equipa disporá de 3 quartos duplos, ou 2 quartos triplos para o efeito.
Os pormenores relativos ao alojamento serão publicados logo que conhecido o encadeamento
de provas.
Serão ainda entregues os seguintes subsídios às equipas mais bem classificadas:
1º Classificado - oferta de duas inscrições na modalidade em 2017-2018
2º Classificado - oferta de uma inscrição na modalidade em 2017-2018
Campeonato Nacional 3.ª Divisão – Fase Final Nacional
Todas as Equipas participantes nesta Fase terão o alojamento assegurado pela FPB no Local da
Prova, devendo para isso confirmar a sua participação até à data fixada pela FPB.
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Cada equipa disporá de 3 quartos duplos, ou 2 quartos triplos para o efeito.
Os pormenores relativos ao alojamento serão publicados logo que conhecido o encadeamento
de provas.
Serão ainda entregues os seguintes subsídios às equipas mais bem classificadas:
1º Classificado - oferta de uma inscrição na modalidade em 2017-2018

Taça de Portugal – Fase Final Nacional
Todas as Equipas participantes nesta Fase terão o alojamento assegurado pela FPB, em 3
quartos duplos ou 2 quartos triplos, no Local da Prova. Em alternativa, poderá a FPB atribuir um
subsídio de € 150,00 a ser creditado em conta corrente ao clube respectivo, devendo para isso
confirmar a sua participação até à data fixada pela FPB.
Os pormenores relativos ao alojamento serão publicados logo que conhecido o alinhamento de
provas.

Carambola
Campeonato Nacional 1.ª Divisão – Fase Final Nacional
Quando a prova se realizar de forma concentrada num único local todas as Equipas participantes
oriundas de zona geográfica distinta do local de realização da prova terão o alojamento
assegurado pela FPB no local ou arredores da prova, devendo para isso confirmar a sua
participação até à data fixada pela FPB. Cada equipa disporá de 3 quartos duplos, ou 2 triplos
para o efeito.
Se a prova se disputar a 2 voltas, como previsto no respectivo regulamento, a FPB atribuirá um
subsídio de € 300,00 a cada equipa participante, a ser creditado em conta corrente.

Campeonato Nacional 2.ª Divisão – Fase Final Nacional
Todas as equipas participantes oriundas de zona geográfica distinta da do local de realização da
prova, terão direito a um subsídio € 150,00, a ser creditado em conta corrente ao clube
respectivo.
Participação na Coupe d’Europe
As equipas que venham a participar na Fase de apuramento da Coupe d’Europe da CEB, e cujas
séries de apuramento se realizem fora de Portugal, terão direito a um subsídio de € 750,00, a
ser creditado em conta corrente ao clube respectivo.
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Snooker
Campeonato Nacional – Fase Final Nacional
As equipas que participem na Fase Final da Prova terão direito um subsídio de € 100,00, a ser
creditado em conta corrente ao clube respectivo.

Taça de Portugal – Fase Final Nacional
As equipas que participem na Fase Final da Prova terão direito um subsídio de € 100,00, a ser
creditado em conta corrente ao clube respectivo.

Pool Masculino
Campeonato Nacional 1.ª Divisão – Fase Intermédia e Fase Final Nacional
Todas as Equipas participantes nesta Fase terão o alojamento assegurado pela FPB no Local da
Prova, devendo para isso confirmar a sua participação até à data fixada pela FPB.
Cada equipa disporá de 2 quartos duplos para o efeito, devendo para isso confirmar a sua
participação até à data fixada pela FPB.
Os pormenores relativos ao alojamento serão publicados logo que conhecido o encadeamento
de provas.
Serão ainda entregues os seguintes subsídios às equipas mais bem classificadas:
Campeonato Nacional -

1º Classificado
2º Classificado

€ 1 500,00 creditados ao clube
€ 1 000,00 creditados ao clube

3º Classificado

€ 750,00 creditados ao clube

4º Classificado

€ 500,00 creditados ao clube

5º Classificado

€ 300,00 creditados ao clube

6º Classificado

€ 230,00 creditados ao clube

Taça de Portugal – Fase Final Nacional
Todas as Equipas participantes nesta Fase terão o alojamento assegurado pela FPB, em 2 quartos
duplos, no Local da Prova. Em alternativa, poderá a FPB atribuir um subsídio de € 100,00 a ser
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creditado em conta corrente ao clube respectivo, devendo para isso confirmar a sua participação
até à data fixada pela FPB.
Os pormenores relativos ao alojamento serão publicados logo que conhecido o alinhamento de
provas.

Pool Feminino
Campeonato Nacional 1.ª Divisão – Fase Intermédia e Fase Final Nacional
Todas as Equipas participantes nesta Fase terão o alojamento assegurado pela FPB no Local da
Prova, devendo para isso confirmar a sua participação até à data fixada pela FPB.
Cada equipa disporá de 2 quartos duplos para o efeito.
Os pormenores relativos ao alojamento serão publicados logo que conhecido o encadeamento
de provas.

Taça de Portugal – Fase Final Nacional
Todas as Equipas participantes nesta Fase terão o alojamento assegurado pela FPB, em 2
quartos duplos, no Local da Prova. Em alternativa, poderá a FPB atribuir um subsídio de € 100,00
a ser creditado em conta corrente ao clube respectivo, devendo para isso confirmar a sua
participação até à data fixada pela FPB.
Os pormenores relativos ao alojamento serão publicados logo que conhecido o alinhamento de
provas.
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ATLETAS
Pool Português
Campeonato Nacional da 1.ª Divisão – Fase Intermédia e Fase Final Nacional
Todos os atletas participantes nesta Fase terão o alojamento assegurado pela FPB no Local da
Prova, devendo para isso confirmar a sua participação até à data fixada pela FPB.
Os pormenores relativos ao alojamento serão publicados logo que conhecido o alinhamento
de provas.
Serão ainda entregues, em crédito ao clube, os seguintes subsídios aos atletas mais
bem classificados:
Campeonato Nacional
1º classificado
2º classificado
3º classificado
3º classificado
5º classificado
5º classificado
7º classificado
7º classificado
9º a 12º classificado
13º a 16º classificado

- € 1500,00
- € 800,00
- € 700,00
- € 700,00
- € 500,00
- € 500,00
- € 300,00
- € 300,00
- € 200,00
- € 100,00

Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Fase Final Nacional
Todos os atletas participantes nesta Fase terão o alojamento assegurado pela FPB no Local da
Prova, devendo para isso confirmar a sua participação até à data fixada pela FPB.
Os pormenores relativos ao alojamento serão publicados logo que conhecido o alinhamento
de provas.
Serão ainda entregues, em crédito ao clube, os seguintes subsídios aos atletas mais
bem classificados:
Campeonato Nacional 1º classificado
2º classificado
3º classificado
3º classificado
5º classificado

- € 300,00
- € 200,00
- € 150,00
- € 150,00
- € 100,00
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5º classificado - € 100,00
7º classificado - € 60,00
7º classificado - € 60,00
Campeonato Nacional da 3.ª Divisão – Fase Final Nacional

Todos os atletas participantes nesta Fase terão o alojamento assegurado pela FPB no Local da
Prova, devendo para isso confirmar a sua participação até à data fixada pela FPB.
Os pormenores relativos ao alojamento serão publicados logo que conhecido o alinhamento de
provas.
Serão ainda entregues, em crédito ao clube, os seguintes subsídios aos atletas mais bem
classificados:
Campeão Nacional -

1º classificado
2º classificado
3º classificado
3º classificado
5º classificado
5º classificado
7º classificado
7º classificado

- € 150,00
- € 125,00
- € 100,00
- € 100,00
- € 60,00
- € 60,00
- € 40,00
- € 40,00

Taça de Portugal – Fase Final Nacional
Todos os atletas participantes nesta Fase terão o alojamento assegurado pela FPB no Local da
Prova ou, em alternativa, poderá a FPB atribuir um subsídio € 25,00 a ser creditado em conta
corrente ao clube respectivo, devendo para isso confirmar a sua participação até à data fixada
pela FPB.
Os pormenores relativos ao alojamento serão publicados logo que conhecido o alinhamento de
provas.
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Opens Distritais
Serão atribuídos, em crédito ao clube, os seguintes subsídios aos atletas mais bem
classificados:
OPENS DA 1ª DIVISÃO:

1º. classificado - € 100,00
2º. classificado - € 50,00
3ºs classificados - € 25,00

OPENS DA 2ª DIVISÃO:

1º. classificado - € 75,00
2º. classificado - € 35,00
3ºs classificados - € 20,00

OPENS DA 3ª DIVISÃO:

1º. classificado - € 60,00
2º. classificado - € 25,00
3ºs classificados - € 15,00

Nos casos em que se verifique a inscrição de um número inferior a 32 atletas em cada Open, o
valor dos prémios é automaticamente reduzido em 50%.
Nos casos em que se verifique a inscrição de um número superior a 32 atletas em cada Open,
serão atribuídos respectivamente os seguintes prémios:
OPENS DA 1ª DIVISÃO:

1º. classificado - € 100,00
2º. classificado - € 50,00
3ºs classificados - € 25,00
5ºs classificados - € 15,00

OPENS DA 2ª DIVISÃO:

1º. classificado 2º. classificado 3ºs classificados 5ºs classificados -

€ 75,00
€ 35,00
€ 20,00
€ 12,50

OPENS DA 3ª DIVISÃO:

1º. classificado 2º. classificado 3ºs classificados 5ºs classificados -

€ 60,00
€ 25,00
€ 15,00
€ 10,00
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Carambola
Campeonato Nacional Divisão de Elite – Meias-finais e Fase Final Nacional
Os atletas participantes nestas fases e que não sejam oriundos da zona geográfica onde se
disputa a prova terão alojamento assegurado pela FPB no local da prova ou, em alternativa,
poderá a FPB atribuir um subsídio 50€, a ser creditado em conta corrente ao clube respectivo.
Ao Campeão Nacional de 1ª Divisão-3 tabelas será atribuída a participação no
Campeonato da Europa da CEB.

Taça de Portugal – Fase Final Nacional
Os atletas participantes nestas fases e que não sejam oriundos da zona geográfica onde se disputa a
prova terão alojamento assegurado pela FPB no local da prova ou, em alternativa, poderá a FPB
atribuir um subsídio de € 25,00, a ser creditado em conta corrente ao clube respectivo.

Campeonato Nacional de Esperanças – Fase Final Nacional
Os atletas participantes nestas fases e que não sejam oriundos da zona geográfica onde se disputa a
prova terão alojamento assegurado pela FPB no local da prova ou, em alternativa, poderá a FPB
atribuir um subsídio de € 25,00, a ser creditado em conta corrente ao clube respectivo.

Ao Campeão Nacional de Esperanças será atribuída a participação no Campeonato da
Europa da CEB.

Snooker
Campeonato Nacional – Fase Final Nacional
Todos os atletas participantes nesta Fase terão o alojamento assegurado pela FPB no Local da
Prova ou, em alternativa, poderá a FPB atribuir um subsídio de € 25,00, a ser creditado em conta
corrente ao clube respectivo, devendo para isso confirmar a sua participação até à data fixada
pela FPB.
Os pormenores relativos ao alojamento serão publicados logo que conhecido o alinhamento de
provas.
Ao Campeão Nacional de Snooker será atribuída a participação no Campeonato da
Europa da EBSA.
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Taça de Portugal – Fase Final
Todos os atletas participantes nesta Fase terão o alojamento assegurado pela FPB no Local da
Prova ou, em alternativa, poderá a FPB atribuir um subsídio de € 25,00, a ser creditado em
conta corrente ao clube respectivo, devendo para isso confirmar a sua participação até à data
fixada pela FPB.
Os pormenores relativos ao alojamento serão publicados logo que conhecido o alinhamento
de provas.

Pool
Campeonato Nacional de 1ª Divisão – Fase Final Nacional
Todos os atletas participantes nesta Fase terão o alojamento assegurado pela FPB no Local da
Prova, devendo para isso confirmar a sua participação até à data fixada pela FPB.
Os pormenores relativos ao alojamento serão publicados logo que conhecido o alinhamento
de provas.
Ao Campeão Nacional de Pool, será atribuída a participação no Campeonato Europeu –
EPBF, no ano de 2018.

Campeonato Nacional de 1ª Divisão – Circuito Nacional de Pool
Os atletas pontuam da seguinte forma, em cada uma das 6 provas do circuito:
1º Classificado: 600 pontos
2º Classificado: 300 pontos
3ºs Classificados: 200 pontos

Todos os pontos são válidos até 31 de Dezembro de 2017 e podem ser trocados conforme a
tabela seguinte, e até 5 dias úteis após o Annoucement de cada EuroTour por parte da EPBF. A
FPB reserva-se ao direito de não aceitar trocas, para alguns dos Eurotours do circuito.
EuroTour (inscrição+viagem+alojamento)
Inscrição num EuroTour
Viagem a um EuroTour
Alojamento num EuroTour

1000 pontos
200 pontos
600 pontos
400 pontos

Ao Vencedor do circuito de 1ª Divisão, será atribuída a frequência de um curso com um
treinador de Pool credenciado, em cidade europeia, com estadia paga para 2 pessoas.
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Opens Distritais
Em cada um dos Opens Distritais, serão atribuídos os seguintes subsídios aos atletas mais bem
classificados, de acordo com o número de inscritos no respetivo Open:
OPENS (mais de 30 atletas):

1º. classificado - € 100,00
2º. classificado - € 50,00
3ºs classificados - € 25,00

OPENS (mais de 20, até 30):

1º. classificado - € 60,00
2º. classificado - € 30,00
3ºs classificados - € 15,00

OPENS (mais de 10, até 20):

1º. classificado - € 30,00
2º. classificado - € 15,00
3ºs classificados - € 10,00

Nos Opens disputados por 10 ou menos atletas, não haverá qualquer subsidiação.

Taça de Portugal – Fase Final Nacional
Todos os atletas participantes nesta Fase terão o alojamento assegurado pela FPB no Local da
Prova ou, em alternativa, poderá a FPB atribuir um subsídio de € 25,00, a ser creditado em conta
corrente ao clube respectivo, devendo para isso confirmar a sua participação até à data fixada
pela FPB.
Os pormenores relativos ao alojamento serão publicados logo que conhecido o alinhamento de
provas.
Ao Vencedor da Taça de Portugal, será atribuída a participação num EuroTour na
época 2016/2017.

Campeonato Nacional de Esperanças -Fase Final Nacional
Todos os atletas participantes nesta Fase terão o alojamento assegurado pela FPB no Local da
Prova ou em alternativa, poderá a FPB atribuir um subsídio de € 25,00, a ser creditado em conta
corrente ao clube respectivo, devendo para isso confirmar a sua participação até à data fixada
pela FPB.
Os pormenores relativos ao alojamento serão publicados logo que conhecido o alinhamento de
provas.
Ao Campeão Nacional de Esperanças, será atribuída a participação no Campeonato
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Europeu da EPBF – Youth, no ano de 2017, caso a sua idade o permita.

Pool Feminino
Campeonato Nacional 1.ª Divisão – Fase Intermédia e Fase Final Nacional
Todos os atletas participantes nesta Fase terão o alojamento assegurado pela FPB no Local da
Prova, devendo para isso confirmar a sua participação até à data fixada pela FPB.
Os pormenores relativos ao alojamento serão publicados logo que conhecido o alinhamento
de provas.
À Campeã Nacional de Pool, será atribuída a participação no Campeonato Europeu de
Pool – EPBF, no ano de 2018.

Taça de Portugal – Fase Final Nacional
Todos os atletas participantes nesta Fase terão o alojamento assegurado pela FPB no Local da
Prova ou, em alternativa, poderá a FPB atribuir um subsídio de € 25,00, a ser creditado em conta
corrente ao clube respectivo, devendo para isso confirmar a sua participação até à data fixada
pela FPB.
Os pormenores relativos ao alojamento serão publicados logo que conhecido o alinhamento de
provas.
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Notas Finais:
•

Esta lista de Apoios e Subsídios para 2016-2017 foi elaborada de acordo com os dados da presente época.
Caso se verifique uma severa redução de receitas da FPB, quer devido a uma diminuição drástica de clubes
e atletas em competição, quer devido a eventuais cortes na subsidiação por parte do IPDJ, a FPB reserva-se
o direito de os rever, dando para tal conhecimento aos clubes.

•

A Direção reserva-se o direito de vetar a presença em competições internacionais a qualquer atleta sobre
o qual entenda não reunir condições para representar Portugal.

•

A atribuição de EuroTours será efetuada de acordo a disponibilidade de tesouraria da FPB, sendo que aos
atletas que não compareçam na prova, para além de poderem ser alvo de processo disciplinar, serão
debitadas todas as despesas de viagem, alojamento, inscrição e eventuais multas aplicadas pelas
instituições internacionais.
A FPB reserva-se o direito de debitar aos atletas e clubes quaisquer despesas que lhe sejam imputadas por
terceiros, em virtude de condutas desportivas, sociais ou outras.

•

Os Clubes e Atletas que não notifiquem atempadamente (mínimo de 5 dias antes do inicio da prova) da não
utilização do alojamento a FPB, verão ser debitado o valor correspondente ao alojamento pago pela FPB.

