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02-10-2009

Caros associados e atletas,

Taças de Portugal - Individuais
Registaram-se alguns erros aquando do sorteio inicial das Taças de Portugal, pelo que se remetem em
anexo as versões corrigidas e a indicação das correcções em causa.
Pool Português
Os atletas da AA Cambra haviam indevidamente sido colocados no distrito do Porto quando na realidade
pertencem ao distrito de Aveiro.
Foi rectificado o sorteio, tendo os atletas sido incluídos no distrito correcto.
No distrito do Porto, foi observada a ordem de saída no sorteio original alterando-se apenas as isenções
para a 2.ª eliminatória.
Por lapso tinham ainda ficado por incluir no sorteio os atleta Luís Alves da AB Póvoa do Varzim, e o atleta
Severino Pinho da AB Perosinho cujas posições foram sorteadas de entre as posições vazias.
No distrito de Aveiro foram acrescentados 4 jogos e observada a ordem de saída no sorteio inicial de forma
a retirar 4 isenções da 1. eliminatória
Estas alterações não mudam o critério de apuramento.
Pool Masculino
Por lapso não haviam sido incluídos no sorteio dois atletas do Esposadense FC.
Assim, foi respeitada a ordem de saída no sorteio e sorteada a posição dos referidos atletas no Distrito do
Porto.
Foi seguido o mesmo critério para a inclusão do atleta Severino Pinho da AB Perosinho.
Esta alteração não muda os critérios de apuramento.

American Pool
No jogo 17 da zona Porto/Braga estava indicado Bruno Sousa quando deveria ser Nuno Sousa.
Por lapso também não havia sido incluído no sorteio o atleta Luís Alves pelo que seguindo-se o mesmo
critério dos casos anteriores a sua posição foi considerada, remetendo-se o ficheiro actualizado.

Alterações às jornadas
Carambola
Na sequência da autorização de alteração do jogo Cohaemato – Leça-B, o jogo a realizar no dia 2 de
Outubro, no salão do Leça entre a Académica de Leça e o Padroense realizar-se-á à hora prevista
inicialmente, isto é às 21,30h.
O jogo Cohaemato – Leça-B realizar-se-à às 15 horas do dia 3 de Outubro

Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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