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CIRCULAR Nº 0023 – 2009/2010

07-10-2009

Caros associados e atletas,

Endereços de e-mail para envio de resultados e inscrições
Solicita-se aos clubes que o envio dos resultados dos jogos por equipas relativos aos vários campeonatos
nacionais seja efectuado para os seguintes endereços:
American Pool

- AP.resultados.equipas@fpbilhar.pt

Pool Masculino

- PM.resultados.equipas@fpbilhar.pt

Pool Feminino

- PF.resultados.equipas@fpbilhar.pt

Pool Português

- PP.resultados.equipas@fpbilhar.pt

Carambola

- Carambola.resultados.equipas@fpbilhar.pt

É de extrema importância que sejam observados estes endereços de forma a não “inundar” os mails gerais
da FPB com informação que apenas serve para a constituição das classificações.
Solicita-se ainda que os resultados das provas individuais sejam remetidos para o seguinte endereço
independentemente das variantes:
Resultados.provas.individuais@fpbilhar.pt
Pede-se ainda que todos os processos de inscrição em provas sejam encaminhado para os seguintes
endereços de e-mail:
Pool Português:

- PP.inscricoes@fpbilhar.pt

Pool Masculino:

- PM.inscricoes@fpbilhar.pt

Pool Feminino:

- PF.inscricoes@fpbilhar.pt

American Pool:

- AP.inscricoes@fpbilhar.pt

Carambola:

- carambola.inscricoes@fpbilhar.pt

Snooker:

- snooker.inscricoes@fpbilhar.pt

O não envio das inscrições para este e-mail pode resultar na não aceitação das mesmas, pois este é o
endereço específico para esse efeito.

1.º Open de Pool Masculino
Remete-se em anexo o ficheiro contendo o resultado do sorteio da Fase Zonal a disputar no próximo dia 10
de Outubro.
As série desta fase serão disputadas nos seguintes salões:
Porto/Braga
- Academia de Bilhar de Gaia
Aveiro/Coimbra/Leiria - Salões do Clube de Bilhar de Coimbra e da Associação Académica de Coimbra
Lisboa/Setúbal
- salão do Fonte Luminosa
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Recorda-se que serão apurados 4 atletas de cada uma das três zonas em disputa, estando também
apurados para a Final Nacional 2 atletas do Algarve e 2 atletas da Madeira.
Solicita-se aos salões que albergam estes quadros zonais que remetam os resultados até ao dia 12 de
Outubro de forma a ser possível realizar o sorteio da Fase Final que se disputará na Póvoa do Varzim no
próximo dia 18.

1.º Open de Pool Feminino
Tendo sido divulgado ontem o sorteio e os respectivos calendários, informa-se que as provas serão
acompanhadas pelos seguintes elementos da FPB:
Lisboa/Setúbal
Aveiro/Coimbra
Porto
Braga

-

Pedro Correia
Gonçalo Rodrigues
Adão Morais
João Rafael

Taça de Portugal – Carambola
Em anexo remete-se o ficheiro contendo o calendário e sorteio da 1.ª sub-fase e da pré-eliminatória.
Dentro de poucos dias será remetido o mapa para preenchimento dos resultados e o sorteio das fases
subsequentes.

Road To Vegas
Face às dificuldades manifestadas por diversos clubes no processo de inscrição nesta prova, decidiu a FPB
prolongar o prazo de inscrição para a mesma até dia 8 de Outubro.

1.º Open de Pool Português
Relembram-se os interessados que o prazo limite para inscrição nesta prova é o próximo dia 12 de
Outubro.
É de extrema importância que as inscrições sejam remetidas para o endereço adequado para o efeito e que
seja utilizado o impresso disponibilizado para o efeito devendo ser indicada a Prova, o Clube, o Nome do
Atleta e o Número de Licença Desportiva.
Endereço:
PP.inscricoes@fpbilhar.pt
Impresso tipo:
http://www.fpbilhar.pt/site/conteudos/impressos_tipo/Inscricao_provas_individuais.pdf

1.º Torneio de 2.ª Divisão – Carambola
Informam-se os interessados que o sorteio da fase final desta prova se realizará no próximo dia 9 de
Outubro, no salão do CBA às 20,45h.

Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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