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Circular nº 01 – 2015/2016

01-09-2014

Caros associados e atletas,

Iniciando-se a nova época desportiva 2015/2016 , informa-se, desde já, que está
disponível no Portalbilhar o pedido de filiação dos clubes para este novo ano
desportivo.
Como no ano passado os clubes deverão , no Portalbilhar , com os seus utilizadores
actuais, efectuar o pedido de filiação d o clube para a época despo rtiva, sendo que só
a partir do pagamento da referência gerada poderão iniciar o processo de inscrições .
O utilizador que fizer o pagamento será associado, de forma automática, como o
utilizador responsável do clube, com permissões para gerir atletas (renovações,
novos atletas, inscriçõ es em provas) e equipas.
Como em anos anteriores recorda -se que

os atletas deverão, confirmar os seus

direitos desportivos até ao dia 18 de Setem bro, mediante a obtenção da sua Licença
Desportiva e a compra do pack de provas de cada variante a que pretenda garantir os
direitos desportivos até ao dia 25 de Setembro . Os Clubes deverão confirmar a
inscrição das suas equipas nas competições das divisões correspondentes até dia 2 5
de Setembro. A partir daquelas datas todos os direitos desportivos serão revogados e
as equipas e atletas serão excluídos das respectivas divisões.
A compra de Packs para o s restantes Circuito s de Opens deverá ser feita a té dia 25 de
Setembro e o e ncerramento dos Plantéis será a 9 de Outubro de 2015 , bem como as
incrições na Taça de Portugal Indiv idual .

Lembra-se que no Pool Feminino Individual, as atletas deverão adquirir o “pack” para
que os mesmos possam contar para o número de vagas a apurar para as Fases Finais.
Informa-se ainda que como medida de apoio à competição a FPB decidiu oferecer a
inscrição de uma equipa por cada duas equipas pagas na mesma variante.
No que aos regulamentos desportivos concerne brevemente apresentaremos circular
com mais informações.

A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BIL HAR CUM PRIMENTA TODOS OS CLUBES E ATLETAS E
DESEJA UMA ÉPOCA D ESPORTIVA CHEIA DE SUCESSOS !

Saudações Desportivas
A Direcção da FPB

