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Carambola - Época 2015/2016
Caros associados e atletas,
A Direcção da Federação Portuguesa de Bilhar informa o seguinte:
Da análise efectuada ao modelo de provas vigente nas últimas épocas, e congregando
as opiniões que vêm sendo manifestadas pelos clubes e atletas, concluímos que o
modelo em vigor até à época transa cta enfermava de um conjunto de situações que a
FPB considerou oportuno corrigir.
Dos problemas identificados, os principais foram:


Custo elevado em deslocações e estadias para os atletas que disputavam fases
finais nacionais;



Reduzido interesse na realização de Campeonatos Nacionais de Divisões
Individuais inferiores;



Dificuldade significativa na progressão desportiva ao longo das Divisões para
os atletas que iniciam a sua carreira desportiva na 3.ª Divisão, reduzindo a
atractividade para os mais jovens;



A não existência de Campeonatos Nacionais Absolutos Abertos;



Dificuldade na existência de espaços desportivos suficientes para a realização
do modelo desportiv o vigente e elevada sob recarga de jogo s por fim de
semana de competição;

Destas conclusões, e após validação técnica, operacional e jurídica das alternativas
disponíveis, decidiu a FPB efectuar as seguintes correcções ao modelo desportivo,

mantendo sempre presente a necessidade de não violar os Direitos Desportivos
conquistados pelos atletas na época transacta e recentemente confirmados:

Provas Individuais
Campeonato Nacional Absoluto
Constituindo -se histo ricamente como a Prova Rainha da Modalidade, esta prova
passa a permitir a ins crição a qualquer atleta federado, disputando -se ao longo da
época desportiva (com início já no dia 16/17 de Outubro, com a primeira fase de
Qualificação), sendo que os atletas das Divisões inferiores entrarão em Competição
na primeira fase e gradualmente entrarão em competição os atletas de divisão
superior.
O objectivo de apurar 16 atletas para as m eias-finais mantêm-se, e o modelo daí em
diante manter -se-á como na época anterior.
O valor de Inscrição desta prova será de € 25,00, e a data limite para a inscri ção na
mesma será o dia 2 de Outubro de 2015.
A ponderação para o Ranking desta prova, terá um coeficiente de 1,5 relativamente à
pontuação de um Open.

Campeonato Regi onal
O alargamento intro duzido no Campeonato Nacio nal Absoluto torna obsoleto o
modelo de Campeonatos Regionais por divisão . Quer isto dizer que são cancelados os
Campeonatos Regionais de todas as divisões.
Em adicional, o Campeonato Nacional Absoluto, terá as meias -finais a serem
disputadas em âmbito regio nal, apurando 4 atletas de cada zona para a Fase Final
Nacional. Com isto a classificação das meias -finais, permitirá atribuir ao vencedor de
cada uma das meias -finais, o título de Campeão Regional.

Taça de Por tugal
Volta a ser considerada para efeitos de Ranking a po ntu ação obtida na Taça de
Portugal.
A ponderação da po ntuação desta prova para o Ranking será 0,5 relativamente a um
Open.

Circuito de Opens
É alargado de 4 para 5 o número de Opens ao longo da época.
Todos os opens contribuem com uma ponderação de 1 para o r anking.
É efectuado um alargamento do Ranking superior (até aqui designado como de Elite)
que se chamará Ranking Absoluto de Carambola, e onde passarão a estar incluídos
todos os atletas participantes nas provas individuais de Carambola.
Isto

representa

que

passará

a

vigorar

apenas

um

Ranking

único

Nacional,

condicionado ao modelo de disputa das provas.
As provas serão disputadas em modelo misto de Duplo KO e KO Directo, sendo
assegurado a todos os atletas a participação em pelo menos dois jogos por open.
Os opens serão realizados em 4 fins -de-semana e decorrerão nos seguintes moldes:
A prova dispõe de 2 etapas:

Uma etapa Regional e uma Fase Final Nacio nal
Fim-de-semana 1
zona;
Fim-de-semana 2
por zona;

- Fase 1 - atletas da posição 97 e seguintes – apura 8 atletas por
- Fase 2

- atletas da posição 73 e seguintes – apura 8 atletas

- Fase 3 – atletas da posição 49 e seguintes – apura 8 atletas por
zona;
Fim-de-semana 3
zona

- Fase 4 – atletas da posição 25 e seguintes – apura 8 atletas por
- Fase 5 – atletas da posição 1 e seguintes – apura 8 atletas por

zona;
Fim-de-semana 4
Nacional;

- Fase Final – 8 atletas de cada zona disputam a Fase Final

Para a realização da prova calculou -se o seguinte:


A realização da Fase 1 pressupõe que numa zona se inscrevam mais do que 104
atletas;



O número de atletas inscritos em cada zo na condiciona o núm ero de salões
necessários por zona para a realização da Fase 1:
o

De 105 a 120 atletas, 1 salão

o

De 121 a 132 atletas, 2 salões



Os valores aqui apresentados poderão ser alvo de alteraç ão;



Para a realização das Fases 2 a 5 (2 Fins de semana) são necessários 2 salões
por fim de semana e por zona.



A Fase Final Nacional realizar -se-á num salão apenas, alternadamente na zona
norte e sul;

Uniformiza-se o preço dos pacotes de provas para todo s os atletas, sendo que para o
pacote de opens, o preço par a os 5 Opens passa a ser de € 50,00.
O preço para a aquisição de inscrições individuais para cada o pen mantêm -se no
valor de 15 € por open.
As datas limite para a inscrição em cada um dos opens indivi duais são:
1.º
2.º
3.º
4.º
5.º

Open
Open
Open
Open
Open

-

9
13
29
26
8

de
de
de
de
de

Outubro
Novembro
Janeiro
Fevereiro
Abril

de
de
de
de
de

2015;
2015;
2016;
2016;
2016;

De momento estará apenas dispo nível no portal da FPB a aquisição dos pacotes de
provas, o que acontecerá nestes casos até ao dia 2 de Outubr o de 2015 , até às 18
horas nos serviços da FPB e no portal até às 24 horas.
Após esse momento passarão a estar disponíveis as inscrições individuais.

Nota Importante
Verifica-se

que

alguns

atletas

e

cl ubes

adquiriram

pacotes

de

provas

com

características de provas diferentes e de diferentes preços. A FPB procederá à
alteração dos referido s pacotes, não sendo necessária a intervenção dos clubes.

Para os casos em que o pagamento já foi efectuado , a FPB efectuará os cálculos do
diferencial, incluindo nisso os casos de quem procedeu ao pagamento do Campeonato
Regional, sendo que findo o pra zo de aquisição de pacotes de provas e respectivo
pagamento, a FPB, informará os clubes individualmente de quais os Crédito s a que
têm direito, nos ca sos aplicáveis, e remeterá Referência s MB para os casos onde se
verifique a necessidade de liquidar valores adicio nais.

Provas por Equi pas
Não se verificarão alterações ao modelo de provas de equipas sendo neste momento
possível confirmar que a Final Six desta época se disputará no modelo de duas voltas,
jogando os clubes em casa e fora, de acordo com o que for sorteado em primeiro
lugar (seja zo na norte, ou zona sul).
A Final S ix tem a sua realização prevista para as datas de 11 a 19 de Junho de 2016.

Calendári o Ger al
Logo que encerradas as inscrições será publicado no portal o calendário de provas,
que se adianta desde já se prevê terminar no dia 10 de Julho de 2016 com a
realização da Fase Final da Taça de Portugal Individual.
Estas datas são consideradas, tendo em co nta o calendário Nacional e Internacional
publicado, e podem ser sujeitas a alterações decorrentes de alterações internacionais
a que estejamos vinculados e de motivos de força maior.
Importa referir que a marcação das eleições para a Presidência da República,
previstas para o início do ano, podem pro vocar alterações ao calendário, caso se
realizem na mesma data provas de âmbito nacional (por ex. fases finais).

Saudações Desportivas
A Direcção da FPB

