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Comunicado – Alterações para a época 2017/2018
Variante: Pool

Para a época 2017/2018, as principais alterações no Pool são decorrentes da estratégia de
homogeneização das competições das diferentes modalidades da FPB, de um plano de
desenvolvimento para o Pool Feminino e de alterações na competição existente para os atletas mais
jovens.
Competição Individual
Assim, na competição individual – Geral e Feminina – as Fases de Grupos das Fases Finais dos
Campeonatos Nacionais, passam, à imagem do que também irá acontecer no Pool Português e no
Snooker, a ser disputadas num sistema de Duplo KO dentro de cada um dos diferentes grupos até
atingir a Fase Final que continuará a ser disputada pelos 4 finalistas em KO directo. Este sistema
vem substituir o “todos contra todos” aplicado à referida Fase da competição na época 2016/2017
e que nos apresentou algumas falhas que serão assim corrigidas.

Competição de Equipas de Pool Feminino
Na competição por equipas de Pool Feminino encontra-se a maior mudança efectuada no Pool.
Com o objectivo de definir um plano estratégico que leve ao aumento do número de equipas e à
consequente consolidação da competição, as equipas passarão a ser constituídas por um mínimo
de 2 atletas e um máximo de 4. A competição a nível do território nacional será organizada de
acordo com o número de equipas inscritas sendo, no entanto, intenção desta direção organizar a
mesma no maior número de zonas possível, de forma a que se consiga conciliar da melhor forma
possível as vertentes desportiva e financeira das equipas e dos clubes.
Os jogos serão disputados com 1 jogo de Bola 8, 1 jogo de Bola 9 e um de Bola 10 disputado em
Scotch Double. Mais detalhes sobre esta competição serão posteriormente publicados no respectivo
regulamento da prova.
A FPB espera com esta alteração revitalizar e fortalecer a competição de Pool Feminino.

Campeonato Nacional de Esperanças
De forma a seguir o modelo aplicado pela EPBF e de forma a podermos lançar as primeiras pedras
na criação de competição regular para os atletas mais jovens, já em 2017/2018 o até aqui
denominado Campeonato Nacional de Esperanças dará lugar ao Campeonato Nacional de Sub 23 e
de Sub 19. Nele poderão participar atletas que, no ano de realização da prova tenham 22 ou menos
anos e 18 ou menos anos, respectivamente.
Mais informações referentes a esta competição poderão ser lidas brevemente no Regulamento das
respectivas provas.

Saudações Desportivas,

