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09-10-2016

CARAMBOLA – ALTERAÇÕES AO CALENDÁRIO INTERNACIONAL

Caros associados ,
Considerando que foram introduzidas alterações ao Calendário Internacional da CEB,
serve o presenta para informar que:
Foram agendadas para 22 e 23 de Abril de 2017 e 8 a 11 de Junho de 2017
respetivamente, as Fases de Apuramento e Final da Coupe d’Eur ope, de equipas de
Carambola, na disciplina de 3 Tabelas.
Considerando que na Fase de Apuramento apenas a equipa do Leça FC estará
presente, e que não se conhecem nesta data as co nsequências para o calendário
nacional dessa presença, a FPB aguardará para um momento mais oportuno a
introdução de eventuais alterações ao calendário desportivo nacional, sendo que
nesta data se enc ontra agendado para essas mesmas datas a Fase Final Nacional do
7.º Open – Grupo A, e que o mesmo será trocado com outro Grupo (B ou C) em
termos de datas caso se verifique a participação de atletas do Leça FC nessa
competição.
No que diz respeito à realiz ação da Final da Co upe d’Europe, que decorrerá nas
instalações do FC Porto, a mesma decorrerá entre 8 e 11 de Junho, estando para o
mesmo período agendada a realização da Final Four de Equipas da 2.ª Divisão . Como
esta prova se realizará este ano na Zona S ul, e não se antecipando qualquer conflito
de calendário com a realização da Final da Coupe d’Europe no Porto, não se
procederá a qualquer alteração de calendário.

Aproveita -se para informar também que o FC Porto e FPB procederão à organização
do World Cup/Grand Prix Three Cushions , na cidade do Porto, e que decorrerá de 3 a
9 de Julho de 2016.
Face a este fato, e à sua recente confirmação pela CEB, vimos informar que se
procederá à recalendarização da Final do Campeonato Nacio nal Individual de 3
Tabelas – Grupo A, o qual passará a ser disputado nos dias 15 e 16 de Julho de 2017.

Saudações Desportivas
A Direcção da FPB

