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CIRCULAR Nº 0012 – 2009/2010

23-09-2009

Caros associados e atletas,

Pool Português – Equipas
Serve a presente informação para rectificar os horários dos jogos de equipas de Pool Português no distrito
do Porto, os quais passarão a realizar-se às 21,30h.
Reforça-se ainda a informação de que nos casos em que existam sobreposição de jogos de equipas que cohabitem no mesmo recinto de jogo, deverão as mesmas obter a concordância dos adversários para a
alteração das datas dos jogos e remetê-las por mail para a FPB (anexando o mail de acordo do adversário).

1.º Open de Pool Masculino
Por lapso aquando do sorteio não foram incluídos no mesmo três atletas do GDCT Unicre, os quais se
haviam inscrito na prova mas, que apesar de terem informado a sua inscrição atempadamente, não o
fizeram preenchendo devidamente o boletim de Inscrição disponibilizado para o efeito.
Não foram estes casos únicos, sendo que podemos dizer que apesar disso, todos foram incluídos no sorteio.
Importa, no entanto reforçar, a necessidade de serem utilizados os formulários adequados para os
processos de inscrição, sob pena de os atletas virem a ficar impedidos de participar nas provas individuais.
Neste caso em particular, conscientes da situação acima referida, decidiu a FPB incluir os referidos atletas
nas séries, tendo sido hoje sorteada a sua posição de entre as séries com lugares em aberto.
O resultado desse sorteio foi incluído nas séries de Lisboa, pelo que se remete novamente o ficheiro com o
calendário.
Informam-se ainda os responsáveis dos salões que irão albergar as provas que deverão remeter para a FPB
o ficheiro com os resultados até 24 horas após o fecho das séries para que possamos proceder ao sorteio
para a Fase Zonal.
O preenchimento do ficheiro está facilitado, sendo que apenas necessitarão de preencher os resultados no
ficheiro que contem o calendário sendo o restante preenchimento completamente automatizado.

Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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