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 0121 – 2009/2010

05-07-2010

Caros associados e atletas,
Época 2010-2011 – Fases Finais Concentradas
Na sequência do Planeamento Desportivo que se encontra em curso, e do qual será dada nota nos próximos
Comunicados, a Direcção da FPB deliberou na sua reunião ordinária de 2 de Julho, qual a metodologia de
Fases Finais Concentradas a seguir na próxima época desportiva.
Neste Comunicado importa desde já ressalvar que as datas das mesmas ainda se encontram condicionadas
a questões relacionadas com calendários internacionais, os quais ainda não são definitivos, mas é possível,
com uma pequena margem de erro tornar públicas as metodologias a observar na próxima época
desportiva:
Em primeiro lugar, os principais objectivos da calendarização a apresentar, são decorrentes dos seguintes
factores:
•
•
•
•

Minimizar o número de deslocações que cada equipa/atleta terá de efectuar;
Criar as condições desportivas mais adequadas à prática de cada uma das variantes;
Implementar modelos concentrados que façam sentido sob o ponto de vista desportivo;
Distribuir a competição a nível Nacional de forma equilibrada tendo em consideração a realidade
desportiva do país;

Um conjunto de premissas foram ainda tidas em consideração:
•

•
•
•

Apesar de não existir subjugação dos calendários de cada disciplina em relação a outras, os
recursos da FPB não permitem assegurar a existência de fases finais nacionais em simultaneo em
mais do que um ponto do país, pelo que as mesmas serão desfasadas, em conformidade com a
realidade de cada uma.
Procurar levar as provas para locais, que permitam, o alojamento, conforto, condições desportivas,
próximas das ideiais, de forma a garantir que os atletas e equipas tenham à sua disposição as
melhores condições possíveis.
Harmonizar a competição com os calendários internacionais;
Seguir as tendências internacionais de concentrar num determinado período de tempo toda a
competição de cada variante/disciplina.

Neste princípios pretende-se que as provas que vão realizar-se de uma forma concentrada, fora dos salões
sejam as seguintes:

Carambola
Final Six – Campeonato Nacional da 1.ª Divisão por Equipas
A experiência registada este ano, na prova realizada no Casino da Figueira da Foz, foi, na nossa opinião um
sucesso em termos de organização sem comprometer os objectivos desportivos, os quais foram também
amplamente conseguidos.
A FPB encontra-se em negociações com o Casino da Figueira da Foz, de forma a assegurar que a prova da
próxima época possa realizar-se no mesmo local nos mesmos moldes.
As datas provisórias para esse efeito serão de 2 a 5 de Junho de 2011.

Pool Masculino e Feminino
É objectivo concentrar num mesmo momento e espaço, todas as Finais Nacionais desta Variante.
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A aferição dos modelos desportivos e racionalidade dos meios obriga neste caso a considerar o
ordenamento das provas e o momento da época em que se realizam, bem como toda a envolvente logística
a ter em conta.
Para isso foram tomadas as seguintes premissas:
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

O conjunto de Provas deverá desenrolar-se ao longo de 9 dias, iniciando-se num Sábado.
As provas de KO Directo (Taças de Portugal de Equipas e Individuais) realizar-se-ão
obrigatoriamente durante o fim-de-semana.
Não existirão provas sobrepostas, pelo que não existirão condicionalismos entre as provas
individuais e de equipas.
O Modelo aponta para que cada prova tenha o seu calendário próprio e que cada prova termine
antes da seguinte se realizar;
Pressupõe-se a presença de 32 equipas na Fase Final da Taça de Portugal por Equipas, onde 8
serão as equipas que estiveram presentes na Final 8 do Campeonato Nacional, conforme previsto
no Regulamento, e as restantes 24 serão apuradas 3 de cada Distrito/Zona prefazendo um total de
32 Equipas, que disputarão a prova em KO Directo até à final.
A Taça de Portugal por Equipas será a prova que iniciará a competição no Sábado.
O Campeonato Nacional de Equipas será disputado em duas Fases:
o Fase Intermédia, onde participarão em sistema de Duplo Ko, 24 equipas, 3 de cada distrito,
ficando isentas da 1.ª Ronda as equipas vencedoras das séries em cada distrito;
o Esta Fase Intermédia tem como objectivo apurar 8 equipas para a Fase Final.
o A Fase Final será disputada em moldes idênticos à realizada esta época, sendo disputada
por 8 equipas, em 7 jornadas, com emparelhamento AVE.
o A Fase Final iniciar-se-á logo que terminada a Fase Intermédia;
De seguinda iniciar-se-á a competição individual, com a realização dos Campeonatos Nacionais de
Bola 9, a serem disputados pelos 8 atletas melhor colocados no Ranking Nacional de bola 9, no caso
masculino e pelas atletas apuradas em cada Zona no caso Feminino.
No caso Feminino, realizar-se-á competição em 3 Zonas: Norte, Sul e Ilhas, sendo que face ao
número de distritos envolvidos na competição da presente época, bem como ao número de atletas
e representatividade por distrito as mesmas serão apuradas da seguinte forma: Zona Norte – 5,
Zona Sul – 2, Madeira – 1 (no caso de não se verificar competição na Madeira a Zona Sul passará a
dispor de 3 lugares na Fase Final.
A competição desenrolar-se-á em sistema de todos contra todas a uma volta, com sistema de
emparelhamento AVE.
De seguida realizar-se-á a competição relativa à Bola 10, nos mesmos moldes que a anterior.
A competição terminará no Domingo com a realização das Taças de Portugal Individuais, para as
quais serão apuradas 32 atletas masculinos e 16 atletas femininas.

Em todos os casos as Provas Femininas e Masculinas decorrerão em simultaneo.
A FPB encontra-se neste momento em negociações com um Hotel da Zona de Lisboa para confirmação do
local das Provas, estado previsto que as mesmas se realizem de 21 a 29 de Maio de 2011.

Pool Português
A metodologia a observar no caso do Pool Português é semelhante à apresentada para as competições de
Pool, com algumas pequenas alterações:
•

O Campeonato Individual disputar-se-á em moldes diferentes sendo composto por duas Fases:
o A primeira fase será composta por 32 atletas os quais disputarão em sistema de Duplo KO
os oito lugares que lhes permitem o acesso à fase seguinte:
o Na Fase Final, estes 8 atletas disputarão entre si o Título Nacional em sistema de todos
contra todos a uma volta, com emparelhamento AVE.

Decorrem neste momento negociações com um Hotel da Zona do Porto, para assegurar a realização desta
prova, sendo as datas previstas de 18 a 26 de Junho de 2011.

American Pool
Sendo uma competição onde os recursos e logística são diversos das restantes variantes, acredita-se que
estas competições possam ser concretizadas num número de dias inferior ao das restantes variantes.
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Será por isso, efectuada uma diversa ordenação das Provas, iniciando-se as mesmas com o Campeonato
Nacional Individual, o qual decorrerá ainda durante a semana, concluindo-se com as competições de
equipas durante o fim-de-semana.
Assim, teremos:
•
•
•
•

Campeonato Nacional Individual, a ser disputado por 32 atletas a nível Nacional, em sistema de
Duplo KO, com o objectivo de apurar 8 atletas para a Fase Final, a qual será disputada em sistema
de todos contra todos, a uma volta, com emparelhamento AVE.
De seguida teremos a Fase Final da Taça de Portugal Individual, a ser disputada por 32 atletas em
sistema de KO Directo.
A primeira das provas por Equipas será a Fase Intermédia do Campeonato Nacional, onde 16
equipas disputarão em sistema de Duplo KO as oito vagas da Fase Final, a qual será disputada em
sistema de todos contra todos a uma volta, com emparelhamento AVE.
A competição terminará no Domingo com a realização da Taça de Portugal de Equipas, a qual será
disputada por 32 equipas, sendo que oito delas serão apuradas com base na sua presença na Final
8 do Campeonato Nacional de Equipas na presente época.

Estão em curso negociações para que estas provas se realizem na Zona Centro do País, em local ainda por
definir e que as mesmas se venham a realizar entre 28 de Junho e 3 de Julho de 2011.

Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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