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30-10-2009

Caros associados e atletas,
Taças de Portugal Individuais – Pool, Pool Português e American Pool
Tem chegado à FPB um conjunto de solicitações e reclamações relativas à não actualização dos resultados
dos jogos individuais das Taças de Portugal.
No entanto, a Direcção da FPB quer deixar expresso o facto de até ontem, a actualização dos ficheiros de
resultados foram efectuadas numa base diária e que os ficheiros que constam na página da FPB são TODOS
os que chegaram aos serviços da Federação até ao dia de ontem à tarde.
Recordamos que é da responsabilidade dos clubes, remeter à FPB os resultados dos jogos, cabendo a esta
publicá-los e mantê-los actualizados.
A medida extraordinária prevista regulamentarmente é a de, na ausência da comunicação dos resultados, a
FPB atribuir Falta de Comparência ao atleta que joga na condição de visitado, visto ser da responsabilidade
do clube deste a informação à FPB.
Não querendo a Direcção da FPB, de imediato tomar medidas tão drásticas, solicita aos clubes faltosos que
remetam com a máxima urgência os resultados que se encontram em falta.
O não envio dos mesmos, e logo que esta ausência coloque em causa o cumprimentos dos calendários
estabelecidos, forçará a FPB a implementar a medida acima referida.
Aproveita-se para relembrar que para o envio dos resultados basta o envio de um e-mail para o endereço
resultados.provas.individuais@fpbilhar.pt contendo apenas a informação da Variante, do distrito e qual o
resultado entre os atletas.
Campeonatos Nacionais de Equipas de Pool, Pool Português e American Pool
Também neste domínio se têm verificado casos de constante incumprimento no envio dos resultados por
parte dos clubes.
Relembra-se que é da competência dos clubes remeter os resultados por via electrónica para a FPB após a
realização dos jogos por equipas, tal como estipulado no Regulamento Geral, Capítulo V, Ponto 3.
Apesar de ser desejável que as classificações se encontrem permanentemente actualizadas, isso apenas é
possível se os clubes cumprirem as suas obrigações, e encontrado-se as provas ainda numa fase inicial, não
quis a FPB tomar medidas mais drásticas relativamente a este assunto.
Ainda assim, não é sustentável que para a obtenção dos resultados seja necessário que os serviços da FPB
e os seus Vice-Presidentes tenham de proceder a contactos consecutivos com os clubes faltosos para tentar
cumprir a sua responsabilidade que é publicar as classificações.
Neste domínio, a FPB agirá no futuro próximo aplicando a pena de Falta de Comparência à equipa visitada,
quando não se verifique o cumprimento das obrigações regulamentares, que neste caso apontam para o
envio dos resultados num prazo máximo de 48 horas após o final do jogo.
Vimos, por isso, apelar ao bom senso de todos os intervenientes e à responsabilização dos agentes
desportivos em geral, naquilo que são as suas competências. Não é possível ter uma Federação a funcionar
adequadamente sem que os seus filiados cumpram a sua parte.
Deliberações da Reunião de Direcção Ordinária de 29 de Outubro de 209
Com o objectivo de tornar públicas as decisões que aos clubes e atletas dizem respeito, resumem-se
adiante as deliberações efectuadas na reunião ordinária da Direcção da FPB realizada ontem:
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1. Foi aprovado o Plano de Actividades e Orçamento para 2010
2. Foram admitidos como sócios ordinários da FPB 58 clubes, permitindo-lhes assim o acesso à
próxima Assembleia Geral da FPB e conferindo-lhes todos os direitos estatutariamente previstos;
3. Foi deliberada a alteração regulamentar relativa ao comprimento das partidas na variante de Pool
Masculino – vertente individual, a partir do 3.º Open
a. Opens de Bola 9
- Race to 7 na fase zonal e Race to 8 na Fase final
b. Opens de bola 10
- Race to 6 na fase zonal e Race to 7 na Fase Final
4. foi também decido para estas variantes que a partir do 3.º Open seria implementado um novo
modelo de calendário, de forma a evitar deslocações desnecessárias dos atletas durante a Fase de
Apuramento.
5. Foi definido o modelo de aperfeiçoamento técnico dos estatutos da FPB com base na apreciação
efectuada pelo Gabinete Jurídico do Instituto do Desporto de Portugal. Importa referir que os
reparos efectuados aos Estatutos da FPB foram de pormenor e que em conjunto com aquele
Gabinete será formulada uma proposta a apresentar à Assembleia Geral da FPB.
6. Foi definido o modelo de Mudança de Imagem da FPB, como instrumento de comunicação, tendo
sido estabelecida uma parceria com uma agência de publicidade de grande dimensão, a qual a título
pro bono desenvolverá em 2010 um projecto conjunto com a Direcção da FPB, no sentido de
assegurar uma nova imagem na comunicação desta Federação;
7. Foi aprovada proposta de aquisição/permuta/donativo de equipamento informático e material
promocional para fazer face às necessidades técnicas definidas no PA&O para 2010:
a. Equipamento para LiveScore e LiveStream de Provas da FPB;
b. Definição das necessidades de equipamento de comunicações e serviços para o efeito para
responder às necessidades técnicas e logísticas para o previsto na alínea anterior;
c. Equipamento para Contagem de tempo regressiva e/ou shotclock para as Provas de
Carambola e Pool.
d. Equipamento para para marcação de resultado para provas de todas as variantes;
e. Material Promocional e suporte logístico para o processo de homologação dos espaços
desportivos onde decorrem provas da FPB, a ser concretizado em 2010;
8. Foi aprovada proposta de implementação e financiamento ao desenvolvimento de plataformas
aplicacionais que conduzam a:
a. Implementação de redes virtuais que permitam a aplicação de livescore e livestrem sem
necessidade de recurso a meios técnicos adicionais prova a prova;
b. Implementação de Bases de Dados, Migração da Plataforma Web e desenvolvimento de
interfaces que assegurem a partir do 1.º trimestre de 2010 o processo de inscrição em
provas em moldes completamente automáticos e apenas através do site da FPB.
c. Definição da estratégia de desenvolvimento da plataforma que suportará a partir de Junho
de 2010 o modelo de inscrição via Web de equipas e atletas, definição de planteis e
atribuição de licenças desportivas automatizadas.
d. Definição do modelo informático que permitirá na época 2010/2011 a actualização
automática de classificações com base no input web por parte dos clubes.
9. Foi estabelecido que, estando assegurada a existência de equipamento para assegurar que nas
fases finais de carambola seja possível implementar o limite de tempo por entrada, terão por isso
todas as finais de provas individuais da 1.ª Divisão desta variante terão limite de tempo.
10. Foi pelas mesmas razões estabelecida que as Finais Nacionais de Pool poderão ter shotclock caso a
Direcção da Prova o decida, conforme estabelecido no Regulamento Geral.
11. Foi decido não remeter ao Conselho de Disciplina o conjunto de factos registados no salão do
Ginásio do Sul envolvendo os atletas Luís Santos e José Correia;
12. Foi decidido remeter ao Conselho de Disciplina uma proposta de aplicação do Regulamento
Disciplinar da FPB, reputando como graves as ocorrências verificadas aquando da Fase Zonal do 1.º
Open de Pool, Zona Centro Norte, envolvendo o atleta Luís Torres.

Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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