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Precedência do Calendári o Inter nacional na Época 2018 -2019

Caros associados ,
A Direção da Federação Portuguesa de Bilhar informa o seguinte:
É do co nhecimento generalizado que a m aior parte dos organismos internacio nais
que tutelam as modalidades de Bilhar (EPBF, WPA, EBSA, CEB e UMB) não dispõem em
tempo útil de um calendário de provas internacio nais que se encontre devidamente
fechado até ao momento que a FPB se encontra obrigada a tornar público o
calendário de provas de cada época.
Nesse pressuposto, o exercício de elaboração do calendário é ano após ano, uma
matéria de difícil concretização e sempre sujeita a alterações que condicio nam as
participações dos atletas nas competições nacionais.
Assim, co nsidera -se pertinente a divulgação dos critérios de precedência que
vigorarão na época de 2018 -2019 relativamente às provas nacionais e quais as
alterações que legitimamente poderão ser efetuadas:

Carambola
O calendário tem em consideração a realização das seguintes provas internacionais:





Campeonatos da Europa (de equipas e indiv iduais);
Campeonatos do Mundo (de equipas e indiv iduais) ;
Taças do Mundo realizadas no continente europeu;
Taça dos Campeões Europeus (Clubes) .

Nota: nos três primeiros casos são salvaguardadas preferencialmente as
participações dos atletas melhores posicionados nos Rankings, disputando -se em
simultâneo provas de âmbito distrital, o u fases de apuramento preliminares de
provas regionais .

Snooker
O calendário de Sno oker, na época desportiva de 2018 -2019 apenas poderá estar
sujeito a alterações resultantes da marcação do Campeonato da Europa da EBSA.
Não se verificarão outras alterações nesta competição.

Pool – Pool Femi nino - Pool Por tuguês
A possibilidade de disputa simultânea consagrada às provas deste s três circuitos faz
com que os mesmos devem ser tidos em conta em conjunto .
Assim, definem -se adiante quais as prov as que podem implicar a alteração do
calendário e em que medida:




Campeonatos da Europa da EPBF ;
Campeonatos do Mundo de Bola 8, Bola 9 e Bola 10 ;
Eurotours e Euro tours Femininos .

As alterações decorrentes da alteração ou agendamento destas provas deverão
sempre provocar a alteração apenas na medida estritamente necessária ao calendário
nacional. Sempre que possível, procurar -se-á gerar impacto apenas ao nível distri tal,
e só nos distritos em que existam atletas nas competições internacionais.
Não se efetuarão alterações de calendário como resultado do agendamento de
quaisquer outras provas internacionais, ainda que as mesmas co nstem como provas
oficiais inscritas no calendário da EPBF ou WPA.

Saudações Desportivas
A Direção da FPB

