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CIRCULAR Nº 0047 – 2009/2010

11-01-2010

Caros associados e atletas,
Apuramentos e Play-Off’s Pool Português – Distrito de Castelo Branco
Terminada que foi a Fase Regional do Campeonato Nacional de Português, no distrito de Castelo Branco são
as seguintes as classificações asseguradas pelos clubes envolvidos na Prova:
Disputarão o Play-Off de acesso à Fase Intermédia da Prova os seguintes Clubes:
Play-Off 1
Play-Off 2

CCD Leões da Floresta
GIR Rodrigo

vs.
vs.

Tropical Blacksteel
Tropical Bilhar Clube

Os jogos da primeira mão realizar-se-ão no salão do clube indicado em primeiro lugar no dia 13 de
Janeiro, disputando-se a segunda mão no salão do clube indicado em segundo lugar, no dia 20 de
Janeiro, para o Play-Off 1 e no dia 27 de Janeiro para o Play-Off 2. Os jogos disputar-se-ão às 21h30 em
todos os casos.
Os vencedores dos Play-Off’s assegurarão o acesso directo à Fase Intermédia da Prova, sendo que os
perdedores dos Play-Off’s se defrontarão nos seguintes moldes:
Play-Off 3

perdedor do Play-Off 1

vs.

perdedor do Play-Off 2

Os jogos do Play-Off 3 disputar-se-ão nos dias 3 de Fevereiro e 17 de Fevereiro, sendo que se disputará
em primeiro lugar no terreno do clube indicado em primeiro lugar. Ambos os jogos se realizarão às 21h30.
O vencedor do Play-Off 3 terá acesso à Fase Intermédia da Prova, sendo que o derrotado assegurará a
manutenção na 1.ª Divisão para a época seguinte.
Asseguram a manutenção na 1.ª Divisão os seguintes clubes:
CCD Oriental de S. Martinho - Eurobit
CCD Académico de Penedos Altos
Disputarão a manutenção na 1.ª Divisão os seguintes Clubes:
CCD APA Charlot
GDRC Escalos de Baixo

vs.
vs.

SCE Pousadinha
CCD APA – Charlot Rodrive

Os jogos da primeira mão realizar-se-ão no salão do clube indicado em primeiro lugar no dia 24 de
Fevereiro, disputando-se a segunda mão no salão do clube indicado em segundo lugar, no dia 3 de
Março. Os jogos disputar-se-ão às 21h30 em ambos os casos.
Os vencedores dos Play-Off’s assegurarão a manutenção na 1.ª Divisão, sendo que os perdedores serão
despromovidos à 2.ª Divisão para a época seguinte.
Nota: A despromoção à 2.ª Divisão, pressupõe, tal como regulamentado, que na época seguinte, se
verifique um número de inscrições total mínimo de 12 clubes. Caso isso não se verifique, todos os inscritos
terão acesso à 1.ª Divisão.
Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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