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Caros associados e atletas,

Road To Vegas – 2010-2011
Em conformidade com o planeamento desportivo para a próxima época desportiva, a Direcção da FPB
deliberou que na época desportiva de 2010-2011 não será realizada sob a égide da FPB a prova “Road – To
– Vegas”.
Tendo sido atingidos os objectivos de divulgação da variante de American Pool, pela primeira vez incluída
no calendário Nacional da FPB, consideramos que uma competição que não atribuí títulos, e não concorre
para a participação em eventos internacionais, tutelados por organismos nos quais a FPB esteja filiada e
façam parte da “hierarquia” internacional de inserção dos mesmos, não faz sentido realizar-se em moldes
oficiais.
Em 2009-2010, a prova “Road To Vegas” foi designada por uma prova promocional, e não faria sentido
mantê-la nesses moldes.
Assim, na próxima época desportiva, a FPB manterá no seu calendário, o qual será na variante de American
Pool divulgado oportunamente, as Competições relativas aos Campeonatos Nacionais e Taças de Portugal,
tanto por equipas como individuais.
De forma a não defraudar as expectativas de inserção nas categorias, para as quais os atletas competiram
nesta época, a FPB acordou com a Pro-Pool, que esta entidade procedesse à organização de uma
competição em moldes e com objectivos similares aos verificados na competição “Road-To-Vegas”, sendo
essa prova, não oficial, mas homologada pela FPB e inserida no Calendário Nacional.
A responsabilidade da realização dessa prova, será exclusiva da Pro-Pool, tanto em termos desportivos
como em termos financeiros, estando estabelecido antecipadamente o acordo, no sentido de serem
respeitadas as categorias que os atletas asseguraram no final da competição desta época.
A breve trecho, a Pro-Pool apresentará à FPB o regulamento da Prova, para que a mesma seja avaliada e
homologada,
e
possa
fazer
parte
das
competições
não
oficiais
constantes
no
Calendário nacional, mas realizadas com a homologação da da FPB.
Atempadamente, a Pro-Pool divulgará as condições financeiras em termos de taxas de inscrição e prémios,
de forma a completar o processo de homologação.

Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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