Federação Portuguesa de Bilhar
Rua Gonçalves Crespo, 28, 4º - 1150-186 LISBOA
Tel: 21 3153220|Fax: 213538497 | email: fpbilhar@fpbilhar.pt |Site: www.fpbilhar.pt

CIRCULAR Nº 0109 – 2009/2010

01-06-2010

Caros associados e atletas,

Finais dos CNE de American Pool, Pool Masculino, Pool Feminino e Pool Português
Realizar-se-ão de 3 a 6 de Junho, no Hotel Real, em Oeiras, as Fases Finais dos Campeonatos Nacionais de
American Pool, Pool Masculino, Pool Feminino e Pool Português.
Encontram-se já publicados os calendários das diversas provas, sendo que os sorteios se realizarão em
reunião com os capitães das equipas presentes a decorrer nas seguintes datas e horários:
American Pool
Pool Masculino
Pool Feminino
Pool Português
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O sorteio será condicionado ao facto de não se encontrarem na primeira jornada, equipas que tenham na
Fase Intermédia sido apuradas como vencedoras.
As Equipas da Madeira serão colocadas no sorteio do lado dos perdedores.
Apenas a primeira jornada será sorteada, desenrolando-se as seguintes em conformidade com o
regulamento.
O Hotel Real assegurará um serviço de buffet com refeições para os atletas e todos os demais
interessados a um preço especial, serviço este que se encontrará coordenado com o calendário
das provas.
Os interessados deverão fornecer essa informação ao serviço do Hotel Real com a máxima
antecedência de forma a poderem ser asseguradas refeições suficientes para todos.
As equipas terão direito a um período de aquecimento de 5 minutos antes da 1.ª jornada, sendo os
períodos de aquecimento seguintes definidos pela Direcção da Prova no local.
O período de aquecimento deverá ocorrer sempre antes da hora marcada para os jogos, pelo que os
capitães de equipa deverão fornecer a ficha de jogo até 15 minutos antes do início de cada jago.
A Prova será dirigida por Pedro Gomes
Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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