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CIRCULAR Nº 0017 – 2009/2010

29-09-2009

Caros associados e atletas,

Alterações às Jornadas – Campeonatos Nacionais de Equipas
Foram autorizadas as seguintes alterações:

Pool Português – 1.ª Jornada
Foi autorizada a alteração do Jogo GRACC “Majo” – NA Cucujães, para o dia 2 de Outubro.
Foi autorizada a permuta do jogo CRCRG-Salão Stroke-B – Promovetalento.
Foi acordado entre os Clubes do Distrito de Braga, integrantes da série A do CN de Pool Português a
permuta entre todos os jogos da 1.ª volta com os jogos da 2.ª volta, de forma a poderem ser
desencontradas as ocupações dos salões.
Foi ainda decidido que os jogos desta série se realizarão às 21,30h.
Pool Português – Castelo Branco
Jornada 2
Tropical Blacsteel – GDRCEB – Café Central
Tropical BC – CCd Oriental Eurobit

21.00h
22.30h

Jornada 8
Tropical Blacksteel – SCE Pousadinha
Tropical BC – CCD Leões da Floresta

21.00h
22.30h

Jornada 10
Tropical BC – APA Charlot
Tropical Blacksteel – APA

21.00h
22.30h

Campeonatos Nacionais de Equipas – Madeira
Informam-se os interessados que o sorteio a realizar pela Associação Madeirense de Bilhar para os
Campeonatos Nacionais de Pool e Pool Portguês deverão contemplar a definição de cabeças de série,
considerando as classificações obtidas na época anterior.
A definição do número e do modelo do sorteio são da responsabilidade da AMB.
Aproveita-se para referir que, ao contrário do estipulado no regulamento de provas da AMB, a Federação
Portuguesa de Bilhar, nas alterações regulamentares vigentes para a presente época, definiu como possível
a coexistência de equipas de um mesmo clube na mesma divisão, permitindo assim o acesso à 1.ª Divisão
a mais do que uma equipa de um mesmo clube.
Nesse pressuposto, fica claro que a competição a desenrolar-se na Região Autónoma da Madeira deverá
reger-se pelos regulamentos nacionais, alterando a regulamentação regional para observar esta alteração.

Taças de Portugal – Individuais
Informam-se os interessados que o sorteio das Taças de Portugal individuais para todas as variantes se
realizarão na sede da FPB no dia 30 de Setembro pelas 19 horas.
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Pool Masculino
Informa-se que por lapso não se encontrava indicado o local de realização dos jogos na condição de
visitado do GD Aldeia Nova.
O local será o salão do Leixões Sport Clube.

Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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