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Caros associados e atletas,

Snooker – Curso de Árbitros
O lançamento da modalidade de Snooker na época 2009-2010 pela Federação Portuguesa de Bilhar, se por
um lado provocou entusiasmo por parte dos amantes da modalidade, colocou evidentes um conjunto de
lacunas com que esta modalidade se depara.
A dificuldade em se dispor de espaços de jogo foi a primeira e se ao iniciar a época as expectativas erm
muito baixas, é de realçar o facto de neste momento ser vislumbrarem já soluções e alternativas que
permitem enfrentar o futuro com maior optimismo.
Outro dos problemas com os quais nos deparamos teve a ver com a necessidade imperiosa que esta
modalidade tem de árbitros devidamente formados para o efeito, em virtude da complexidade das regras e
dos modelos competitivos vigentes.
De forma a poder preparar a época de 2010-2011 convenientemente, a Direcção da FPB estabeleceu que o
mesmo não seria possível sem que se procedesse à necessária formação de árbitros, tendo para isso
estabelecido os contactos necessários para levar a efeito essa acção.
Assim, está prevista, para decorrer durante a primeira quinzena de Setembro, um cursop de formação de
árbitros de Snooker – Nível 1, ministrado directamente pela EBSA – European Billard-Snooker Association,
com o objectivo de assegurar a formação de árbitros para levar a cabo o projecto de desenvolvimento da
modalidade em Portugal.
Para isso, e de forma a podermos nesta fase, dimensionar a acção, aferir os custos da mesma, e definir a
ou as suas localizações geográficas, vimos por este meio lançar o desafio aos potenciais interessados para
que nos contactem de forma a podermos ter uma ideia de qual o universo a envolver nesta iniciativa.
Os contactos deverão ser remetidos para a Federação Portuguesa de Bilhar, para o endereço de e-mail
fpbilhar@fpbilhar.pt, ou directamente para o Vice-Presidente da Área Desportiva do Snooker, o Sr. Nuno
Santos através do telefone 912 249 318.
Certos da consciência de todos os amantes desta modalidade para a importância do sucesso desta
iniciativa, antevemos com expectativa o desenvolvimento do Snooker em Portugal, considerando este como
um dos passos decisivos para a sua concretização.
Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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