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Circular nº 18 – 2017/2018

30-04-2018

Sobreposição de prov as na Época 2018-2019

Caros associados ,
A Direção da Federação Portuguesa de Bilhar informa o seguinte:
Para que os atletas possam planear as suas participações nas provas individuais e
respectivos circuitos informam -se os interessados de quais os condicionalismos de
calendário que serão assumidos ao longo da época 2018 -2019:
Pool – Pool Femi nino – Pool Português
O calendário desportivo assumirá que os atletas po derão participar simultaneamente
nos circuitos relativos a estas três modalidades.
O calendário apenas promoverá sobreposições de provas entre o Pool Português
(algumas divisões apenas) e a eventual realização de Eurotours Femininos.
Nos casos em que as atletas pretendam participar em Eurotours Femininos que
coincidam com prov as de Pool Português, assume -se que poderão verificar -se
alterações no calendário de provas de Pool Português nas seguintes condições:





A atleta tenha adquirido o pacote de provas relativo a o circuito em questão;
Solicite, por escrito, com um mínimo de 21 dias de antecedência relativamente
à data prevista no calendário de provas de Pool Português, a alteração da data
da prova;
A alteração proceder -se-á apenas na Divisão e Distrito/Região em q ue a atleta
participa na Prova de Pool Português ;
A alteração será anunciada com pelo menos 2 semanas de antecedência
relativamente à data prevista inicialmente.

Snooker – Pool
O calendário de Provas de Pool e de Sno oker é coincidente, pelo alertam -se os
atletas desta duas m odalidades para o facto de não se efectuarem alterações de
calendário que permitam a participação em ambos os circuitos simultaneamente.

Carambola
A densidade e especificidade do calendário de provas de Carambola não assegura
qualquer articulação entre as provas desta modalidade e das restantes.
Assim, o calendário de Carambola será autónomo e não será alterado ou provocará
alterações no calendário de outras modalidades ao longo da época desportiva de
2018-2019.

Saudações Desportivas
A Direcção da FPB

