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Caros associados e atletas,
Road-To-Vegas
Encontrando-se esta prova numa fase decisiva, é o seguinte o planeamento de conclusão da mesma:
Pool Elite
Realizar-se-á nos dias 19 e 20 de Fevereiro, a 6.ª Jornada desta competição, e no dia 21 realizar-se-ão os
Play-Off’s de apuramento e de manutenção.
Esta prova realizar-se-á no Casino da Figueira da Foz.
Conforme estabelecido no Regulamento, serão despromovidos à categoria inferior, 6 atletas.
No entanto, apenas serão promovidos através da competição de Regulares 4 atletas.
As duas vagas que restam serão preenchidas pelos dois atletas melhor classificados no Campeonato
Nacional, e que não façam parte da Pool Elite
Masters
Encontram-se já apurados para Las Vegas e com a promoção assegurada à Pool elite na próxima época os
atletas Joaquim Cardoso e Nuno Santos.
Disputarão mais um acesso a Las Vegas os atletas classificados nas posições compreendidas entre a 2.ª e a
5.ª das Séries disputadas na Zona Norte e Zona Sul.
O sorteio para esta fase será publicado na próxima 4.ª feira e a competição desenrolar-se-á no Casino da
Figueira da Foz nos dias 20 e 21 de Fevereiro.
Os dois finalistas são promovidos à Pool Elite na época 2010-2011.
1.ªs Categorias
Encontram-se já apurados para Las Vegas e com promoção assegurada à categoria de Masters na próxima
época os atletas Gonçalo Cruz e Pedro France.
A série disputada na Zona Norte foi cancelada, pelo que apenas os classificados da Zona Sul se apurarão
para a Fase Final, sendo que os atletas classificados nas posições compreendidas entre a 2.ª e a 5.ª,
disputarão uma vaga adicional para Las Vegas nos dias 20 e 21 de Fevereiro, em competição a realizar-se
no Casino da Figueira da Foz.
O atleta vencedor desta Fase Final será promovido à categoria de Masters.
O sorteio para a mesma será efectuado na próxima 4.ª feira.
Regulares
Encontram-se já apurados para Las Vegas e com promoção assegurada a 1.ª Categoria para a próxima
época, os atletas Rui Santos, João Cabeça e Ricardo Carraça.
Falta apurar, pois a competição na série do Algarve terminará no próximo fim de semana, um atleta para
Las Vegas proveniente desta série.
Foi cancelada a série a realizar no Cocas e Onix, pelo que das quatro séries restantes (Trickshot, AB Lisboa,
Mucifalense e Monumental), serão apurados os seguintes atletas:
O 2.º e 3.º Classificados de cada uma delas estão apurados automaticamente para a Fase Final, que se
disputará nos dias 19 e 20 de Fevereiro no Casino da Figueira da Foz.
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Cada série apurará, mais dois participantes a definir entre os classificados nas posições compreendidas
entre a 4.ª e a 7.ª, devendo os salões realizar até dia 16 de Fevereiro o Play-Off de cada série.
O Play-Off é disputado em sistema de duplo KO de 4 atletas, jogando na primeira jornada o 4.º com o 7.º
classificado, e o 5.º com o 6.º.
Neste Play-Off serão atribuidas duas vagas adicionais para os dois atletas melhor classificados.
Apenas participarão na Fase Final, os atletas cuja classificação seja comunicada à FPB através do endereço
resultados.provas.individuais@fpbilhar.pt até à noite do dia 16 de Fevereiro.
O sorteio realizar-se-á no dia 17 de Fevereiro.

Saudações Desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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