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Caros associados e atletas,

Pool Português – Época 2010-2011
Na última reunião de Direcção, após avaliação das incidências de presente época na variante de Pool
Português, a Direcção da FPB decidiu traçar as linhas orientadoras para competição desta variante para a
época 2010-2011.
No último Verão, ao elaborar e aprovar os regulamentos que vigoram neste momento e colocando em
prática a metodologia desportiva que seria observada, a Direcção da FPB teve por base alguns pressupostos
que se vieram a revelar importantes para as decisões que agora são tomadas:
- A competição de Pool Português tem uma base essencialmente distrital e em alguns casos local;
- A competição de Pool Português carecia de uniformização a nível nacional;
- Não se deveria, excepto no estritamente necessário, alterar as metodologias da competição;
- Sendo regionais, e diversos ao longo do território Nacional, os interesses desta variante deveriam ser
defendidos por Associações Distritais, legitimas representantes dos clubes seus filiados e legitimas
detentoras do poder de decisão sobre os destinos do Pool Português.
Infelizmente, passados muitos meses desde esta constatação, e apesar de serem evidentes muitos esforços
por esse país fora no sentido dos clubes se associarem, a verdade é que sob o ponto de vista formal, muito
está ainda por concretizar, acreditando a FPB, no entanto que as bases estão lançadas para épocas futuras.
Em paralelo, foram constituídas Comissões Desportivas, as quais, com maior ou menor dificuldade, têm
dado o seu contributo de uma forma generosa em termos de tempo e dedicação para que possamos todos
tornar a modalidade mais interessante para aqueles que a praticam.
Para a época 2010-2011, foram tidos em consideração os seguintes pressupostos:
A variante de Pool Português, tem por base a competição de equipas, ao contrário do que deveria suceder
numa modalidade individual, como é o bilhar.
Neste domínio, decidiu a FPB dar o devido relevo à competição de equipas, sem prejuízo de procurar
manifestar a sua posição de ênfase na competição individual.
A variante de Pool Português, maioritariamente praticada por atletas e equipas que apenas competem nesta
variante, não deve ter o seu calendário subjugado a calendários internacionais, ou de outras variantes, pois
não é essa a essência da competição.
A variante de Pool Português, tem já a sua organização desportiva, em termos de escalonamento de
equipas e atletas nas diversas divisões, em conformidade com o disposto nos regulamentos das
competições de equipas e individuais da época em curso.
Assim, são os seguintes os traços essenciais da competição nesta variante para a próxima época:
Competição de Equipas
Será considerada uma inscrição única, com taxas controladas e com apoios aos clubes definidos
antecipadamente, para as 4 competições distritais que terão lugar na próxima época:
1. Torneio de Abertura
a. Competição exclusivamente distrital, que juntará as equipas que tenham acesso à 1.ª e 2.ª
Divisões as quais terão uma competição regular em grupos de 12 equipas e que decorrerá
de Setembro a Janeiro.
b. As equipas da 3.ª Divisão, nos distritos onde isso se verifique, terão uma competição local,
com definição geográfica local, e que terá características idênticas.
2. Campeonatos Distritais
a. Competição disputada por 3 Divisões, separadas, sendo eliminada a 4.ª Divisão
previamente estabelecida para o Distrito do Porto. Esta competição permitirá definir quem
são os Campeões de cada Distrito em cada uma das Divisões. Esta competição decorrerá de
Fevereiro a Maio.
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3. Taça de Portugal
a. Competição de caracter Nacional, com fases de apuramento distritais, um pouco à
semelhança do que já se verifica actualmente.
4. Torneio de Encerramento
a. Competição exclusivamente distrital, que voltará a englobar as equipas nos mesmos moldes
que o Torneio de Abertura, mas agora em Grupos de 6 equipas. Esta competição decorrerá
de Maio até início de Julho.
Competição Individual
Serão considerados os Rankings distritais que resultarem do final da presente época sendo em cada distrito
os atletas divididos entre 1.ª e 2.ª Divisões.
Em cada uma das Divisões realizar-se-ão 7 Opens, em moldes concentrados e cuja localização será definida
antes da época se iniciar, em conformidade com as negociações a serem efectuadas entre a FPB, as
Comissões Desportivas, Associações Distritais e os Espaços desportivos.
A Taça de Portugal Individual manter-se-á em moldes idênticos aos actualmente verificados.

Fases Concentradas
Estão previstas Fases Concentradas distritais para os Torneios de Abertura e Encerramento, e para os PlayOff’s de cada distrito, nos casos aplicáveis à competição de Equipas.
Após o apuramento dos Campeões distritais verificar-se-ão Finais Nacionais, para apuramento do Campeão
Nacional
Na competição Individual será efectuado o Apuramento do Campeão Nacional, recorrendo-se à mesma
metodologia em vigor.
Nas Taças de Portugal não se verificarão alterações significativas aos modelo em vigor.

A informação agora prestada, tem por objectivo não apenas clarificar os clubes, relativamente à preparação
da época desportiva que se iniciará em 1 de Setembro de 2010, mas também para atempadamente serem
definidos os modelos competitivos da próxima época.
Entretanto publica-se desde já o calendário provisório da próxima época para esta variante, sendo que o
regulamento da mesma será elaborado e publicado oportunamente.
Sugestões, e toda a colaboração que possa ser enviada pelos clubes, será tida em consideração, pelo que
se disponibiliza a partir de hoje um novo endereço de mail para o qual todos os interessados podem enviar
sugestões.
Esse endereço é: ppt_2010_2011@fpbilhar.pt
Esse endereço está também aberto para sugestões e pedidos das Comissões Desportivas e Associações
Distritais, as quais poderão sugerir modelos competitivos distintos e específicos para o distrito que tutelam
Caberá à FPB a validação das propostas e respectiva homologação caso se aplique.
Mais se informa que relativamente a esta variante serão brevemente publicadas as metodologias de
confirmação dos direitos desportivos obtidos pelos clubes na presente época e remetidos aos dirigentes as
passwords de acesso à área reservada do site para inscrições, obtenção de licenças e inserção de
resultados.
Assim, solicita-se aos Dirigentes Desportivos cujos contactos e endereços para a próxima época sejam
diversos dos actualmente em vigor e publicados, que informem a FPB dessas alterações.
Relembram-se também os interessados que para efeitos de publicação e homologação dos direitos
desportivos que transitam para época seguinte, a FPB levará em consideração a situação e regularização
das contas dos clubes, situação sem a qual os clubes verão as suas equipas impedidas de se inscreverem
para a próxima época, e caso não o façam atempadamente, se vejam relegadas para escalões inferiores.

Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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