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CIRCULAR Nº 0022 – 2009/2010

06-10-2009

Caros associados e atletas,

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

Pool Português
Foi autorizada a permuta do jogo Academia Paloco’s – AB Lisboa-A, relativo à 2.ª jornada.
Foi autorizada a permuta do jogo Netinhos-Masterstylo – UDCR Bela, relativo à 3.ª jornada.
Pool Masculino
Foi autorizada a alteração do jogo Sétima Arte – Beira.Mar para dia 7 de Outubro às 21 horas.
American Pool
Foi autorizada a permuta do jogo da 1.ª jornada entre o CRCA S. Torcato e o Sp de Braga.

Taças de Portugal
Foram efectuadas algumas correcções aos calendários da 1.ª Eliminatória das Taças de Portugal das
Variantes de Pool, American Pool e Pool Português.
Remetem-se em anexo os ficheiros corrigidos.

Campeonato Nacional de American Pool – Distrito do Porto
Face ao facto de muitos dos salões terem visto a instalação dos equipamentos desportivos atrasada por
razões de vária ordem, seria manifestamente impossível proceder em conformidade com o disposto
regulamentarmente de manter vigente a ordem das jornadas.
Assim, para que neste distrito a competição possa verificar-se com a normalidade possível, vem por este
meio a Direcção da FPB proceder à alteração de calendário possível, permitindo assim, um prazo mais
alargado entre a 1.ª e a 2.ª Jornada desta competição de forma a assegurar que é cumprido o
regulamento.
Foram por isso adiadas todas as jornadas da 1.ª volta até ao limite dos prazos previstos de forma a ser
possível acomodar a presente contingência.
O calendário actualizado remete-se em anexo.

1.º Open de Pool Masculino
Realizar-se-à na sede da FPB, amanhã dia 7 de Outubro pelas 16 horas, o sorteio da Fase Zonal desta
prova.
Solicita-se aos salões que ainda não enviaram os resultados finais das séries de apuramento que o façam
até ao final do dia de hoje sem falta.

1.º Open de Pool Feminino
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Remetem-se em anexo os sorteios das Finais Zonais desta prova, fase que se disputará no dia 10 de
Outubro.
Os salões que albergarão estas finais serão os seguintes:
Braga
Porto
Aveiro/Coimbra
Lisboa/Setúbal

-

Sporting de Braga
Leixões Sport Clube
Clube de Bilhar de S. João da Madeira
Snooker Clube

Não serão cobradas pelos salões quaisquer taxas de utilização.

Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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