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24-06-2010

Caros associados e atletas,
Campeonatos Nacionais de Pool, American Pool e Pool Português
Tendo em consideração que pode ser necessário não fazer coincidir as provas previstas para as Finais
Individuais dos Campeonatos Nacionais de Pool Masculino, Feminino, American Pool e Pool Português,
devido ao facto de ser provável que alguns atletas venham a estar em mais do que uma prova, vimos por
este meio apresentar o calendário provisório das Fases Finais.
Aproveita-se também para informar que no Campeonato Nacional de American Pool,, inscreveram-se 30
atletas, pelo que todos terão acesso à Fase Final Nacional, não havendo lugar a apuramentos distritais.
As Fases Finais Nacionais realizar-se-ão em Braga, no Pavilhão Gimnodesportivo de Dume e decorrerão de
22 a 25 de Julho, sendo que o dia 22 apenas será utilizado se estritamente necessário.
Assim, caso não seja possível que as provas das diversas variantes decorram em simultaneo, são os
seguintes os momentos de início de cada uma delas:
Pool Masculino – Bola 9
American Pool
Pool Português
Pool Feminino – Bola 9
Pool Masculino – Bola 10
Pool Feminino – Bola 10

-

22
23
23
24
25
25

de
de
de
de
de
de

Julho, 21 horas
Julho, 16,30 horas
Julho, 22,30 horas
Julho, 10,00 horas
Julho, 9 horas
julho, 9 horas

Todas datas e horas apresentadas estão sujeitas a confirmação, logo que conhecidos todos os
intervenientes nas provas.
A Direcção da FPB tudo fará para que, caso seja possível, as provas se realizem o mais tarde possível, de
forma a concentrá-las no fim de semana, mas o facto de poderem existir atletas que participem em mais do
que uma prova, pode condicionar esse objectivo.

Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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