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Caros associados e atletas,
Calendário de Provas
Tendo o Calendário da EPBF sofrido alterações, nomeadamente a mudança da Prova Predator 10-Ball
prevista para Espanha ter agora a sua data prevista para 6 a 9 de Janeiro de 2010, e por essa data
coincidir com a realização da final do 2.º Open Masculino de Pool, de forma a que os atletas nacionais possa
competir em ambas as provas, decidiu a FPB proceder a algumas alterações de calendário que assegurem a
coexistência de todas as provas.
Assim, remete-se em anexo a nova versão do calendário onde se efectuaram as seguintes alterações:
- Road To Vegas
Pool Elite
- a 3.ª Jornada inicialmente prevista para 7 e 8 de Dezembro é antecipada para 28 e 29 de
Novembro;
- a 4.ª Jornada inicialmente prevista para 16 e 17 de Janeiro é antecipada para 7 e 8 de
Dezembro;
Restantes categorias
- o grupo de jornadas 10, 11 e 12, passam para 28 de Novembro;
- o grupo de jornadas 13, 14 e 15, passam para 12 de Dezembro;
- o grupo de jornadas 16, 17 e 18, passam para 19 de Dezembro;
Estas alterações podem sofrer ajustes após a execução do calendário específico das séries desta
prova, de acordo com o número de jogadores e o calendário pretendido por atletas e salões.
- Pool Masculino
A final desta prova inicialmente agendada para 9 e 10 de Janeiro é adiada para 16 e 17 de Janeiro.
- Campeonato Nacional de Equipas de Pool Masculino
- Face a eventuais necessidades de ajuste da 10.ª jornada, para clubes que venham a ter atletas
inscritos no Predator 10-Ball, a FPB pode vir a alterar aquela jornada
- Campeonato Nacional de Equipas de Pool Português
- Se se verificar que atletas que compitam nesta variante e prova, venham a estar inscritos no
Predator 10-Ball, poede a FPb vir a alterar a 14.ª jornada.
2.º Open de Pool Masculino
Conforme previsto no regulamento de provas oficiais, o sorteio da fase de apuramento é condicionado ao
Ranking Regional, o qual apenas estará disponível na próxima 2.ª feira, pois o 1.º Open apenas se conclui
no dia 18 de Outubro.
Assim, fica agendado o sorteio desta fase para o dia 20 de Outubro pelas 16 horas, na sede da FPB.
Relembra-se que para esta prova está em disputa o apuramento para o Eurotour de França, e que faltando
nesta data os elementos dos atletas que se inscreveram através da Associação Madeirense de Bilhar, cujo
prazo de inscrições termina no próximo dia 16, é expectável que o número total de atletas exceda os 200,
pelo que deverão estar em disputa duas vagas para o Eurotour de França, dado que será confirmado na
próxima semana.
Relembramos ainda que a final desta prova se disputará na Madeira, nas instalações da Associação
Madeirense de Bilhar.
O calendário da Fase Final será efectuado de forma a que seja permitido aos atletas do continente poderem
viajar no dia 16 de Janeiro para a Madeira e regressar no dia 17, sendo que o período de 2 meses que
medeia entre a a Final Zonal e a Final Nacional permitirá aos atletas procederem à reserva dos bilhetes
para a viagem em condições muito favoráveis.
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Quanto à estadia na Madeira, a FPB e a AMB estão a desenvolver os esforços necessários para assegurar
que sejam proporcionados aos atletas alojamentos em condições financeiramente vantajosas.
O apuramento para a Fase Zonal será efectuada nos seguintes moldes:
Braga-Viana
Porto
Aveiro
Coimbra
Lisboa
Setúbal
Faro
Madeira

-

duas séries, apurando um atleta de cada para a Fase seguinte;
cinco séries, apurando dois atletas cada para a fase seguinte;
cinco séries, apurando dois atletas cada para a fase seguinte;
duas séries, apurando um atleta cada para a fase seguinte;
cinco séries, apurando dois atletas cada para a fase seguinte;
três séries, apurando dois atletas cada para a fase seguinte;
duas séries, apurando um atleta cada para a fase final;
serão apurados dois atletas para a fase final;

Não foram recebidas inscrições do distrito de Leiria, pelo que a prova não se disputará nessa zona.
2.º Open de Pool Feminino
Das inscrições recebidas, nenhuma zona ultrapassou o número de dezasseis atletas, pelo que não se
disputará a fase de Apuramento.
As finais Zonais serão disputadas no dia 28 de Novembro, em locais a indicar oportunamente.
O sorteio será condicionado ao Ranking decorrente do 1.º Open e será efectuado também no dia 20 de
Outubro às 16 horas, na sede da FPB.
1.º Torneio de 1.ª Divisão – Carambola
Apurando este torneio para a Taça do Mundo a realizar em Hurghada, no Egipto, e de forma a assegurar a
reserva de um lugar para o vencedor da prova, a FPB procedeu à inscrição provisória dos quatro primeiros
classificados do Ranking Nacional, para salvaguardar a presença na prova.
Se se verificar que não é nenhum destes atletas o vencedor, a FPB no dia 9 de Novembro procederá à
inscrição definitiva do atleta que venha a sagrar-se vencedor.
Caso se verifique a impossibilidade de inscrição na Taça do Mundo de Hurghada, o vencedor passará a ter
acesso à Taça do Mundo a disputar em Antalya, na Turquia, que se disputará em Fevereiro de 2010.
Inquéritos disciplinares
Foram reportados incidentes reputados como graves disciplinarmente, por atletas presentes na Final Zonal
de Coimbra do 1.º Open de Pool.
Tendo sido recebidos relatórios escritos remetidos por vários atletas presentes naquela prova, com o relato
dos acontecimentos, e recebido na FPB o relatório dos mesmos acontecimentos remetido pelo Clube de
Bilhar de Coimbra, decidiu a Direcção da PFB remeter os factos para o Conselho de Disciplina da FPB com o
objectivo de avaliar a possibilidade de ver instaurado um Inquérito que conduza à instauração de eventuais
Processos Disciplinares.
Foram também reportados alguns incidentes verificados no salão do Ginásio Clube do Sul, aquando da
realização do Q1 do 1.º Torneio de 3.ª Divisão, estando os mesmos a ser avaliados pela Direcção da FPB
para que se decida qual o procedimento a adoptar.
Controlo Anti-Doping
Informam-se os interessados que conforme previsto na legislação referente aos controlos Anti-Doping, está
a ser efectuado com o CNAD o Plano anual de análises de controlo.
Perante este facto e como alerta para todos os clubes e atletas, importa referir que é da responsabilidade
dos atletas assegurar a autorização prévia para a o consumo de substâncias tidas como proibidas,
nomeadamente medicamentos prescritos por médicos para o tratamento de doenças que impliquem o
consumo de substâncias proibidas.
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No passado verificaram nesta modalidade vários casos de Controlos Positivos decorrentes da negligência de
não haver sido obtida a autorização prévia do CNAD para a ingestão dessas substãncias.
Os formulários de pedido de autorização, que deverão ser preenchidos pelo médico assistente encontram-se
disponíveis no site do Instituto do Desporto de Portugal: www.idesporto.pt, e brevemente disponíveis
também no site da FPB.
Relembra-se que a legislação que regulamenta estes casos foi recentemente alterada e que a moldura
penal para casos de controlo positivo, é neste momento de um mínimo de 2 anos de suspensão, podendo
ser atenuada em casos particulares.

Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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