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CIRCULAR Nº 0014 – 2009/2010

24-09-2009

Caros associados e atletas,

Campeonato Nacionais de Equipas
Foram autorizadas as seguintes alterações à data dos jogos:
American Pool
No jogo Millennium BCP – U. Mucifalense C, foi autorizada a permuta das jornadas entre a 1.ª e a 2.ª volta.
Pool Feminino
O jogo BV CSB Rampinha – FC Porto/CIN realizar-se-à no dia 3 de Outubro às 15 horas

Constituição das Equipas de American Pool
Em anexo publica-se a constituição das equipas de American Pool para a 1.ª volta do Campeonato Nacional
da 1.ª Divisão.
Foram confirmadas as Licenças Desportivas dos atletas, não tendo no entanto sido possível validar até este
momento a entrada de todos os Exames Médicos Desportivos, sem os quais não é possível os atletas serem
utilizados.
Este atraso deve-se ao facto de a grande maioria dos clubes terem deixado para os últimos instantes a
entrega da documentação, o que inviabilizou a conferência em tempo útil.
De qualquer das formas, a FPB manter-se-à atenta a eventuais utilizações de atletas cujo Exame Médico
Desportivo não tenha sido entregue atempadamente, incorrendo a equipa e o atleta nas penalizações
previstas nos regulamentos.
Pelas mesmas razões acima apresentadas não foi possível ainda proceder à emissão de todos os Cartões de
Atleta, pelo que a competição se iniciará sem que os mesmos estejam emitidos na totalidade. Apenas as
equipas cuja documentação chegou na íntegra antes dos prazos de inscrição tiveram os seus cartões
emitidos.
Esperamos ter a situação completamente regularizada dentro de 3 semanas, pelo que a conferência dos
atletas deverá ser efectuada apresentando os mesmos, documento de identificação válido (BI, Carta de
Condução, Passaporte, etc.), que permita aferir da sua identidade.

1.º Open de Pool Masculino
Em virtude de os salões com mesas de 9 pés de Leiria se encontrarem em obras de instalação, não foram
ainda agendados os locais para a realização das séries de apuramento desse distrito.
De qualquer das formas, não se resolvendo em tempo útil esta situação, a FPB manterá as datas previstas
para a realização da prova, estando a ser equacionadas as possibilidade de realizar as séries em Coimbra
ou Lisboa.

Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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