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Caros associados e atletas,
Época 2010-2011 – Pool Masculino – Provas Individuais
Na reunião ordinária de 2 de Julho, deliberou a Direcção da FPB qual a metodologia desportiva para esta
variante a ser aplicada à época desportiva de 2010-2011.
É um facto desportivo de relevo, o conjunto de resultados internacionais obtidos pelos atletas e Selecções
Nacionais nas Provas organizadas pela EPBF, de onde se destacam o 3.º Lugar da Selecção Nacional da
Nations Cup e o 5.º lugar obtido por Manuel Gama no Campeonato da Europa de Bola 8.
Considera por isso haver lugar ao desenvolvimento da modalidade, nomeadamente, procurando tornar mais
competitivos os quadros nacionais e em simultaneo abrir espaço ao aparecimento de novos atletas e
valores para a modalidade.
Para isso, importa seguir o modelo desportivo já regulamentarmente previsto e impunha na época 20102011 a criação de uma 1.ª Divisão distrital com 16 atletas, os quais passam a competir não apenas por
esse Direito Desportivo, mas também pelo acesso às Fases Zonais e Nacionais, com o correspondente
acesso a provas internacionais, nomeadamente aos Eurotours.
Com essa separação, os atletas que terminem a época abaixo da 16.ª posição de cada distrito, passarão a
competir numa 2.ª Divisão Distrital, cujo objectivo é assegurar o acesso à 1.ª Divisão.
Neste contexto, espera-se que, com a saída da competição de nível inferior dos melhores atletas nacionais,
seja criado o incentivo para que novos atletas venham a abraçar o Pool como modalidade principal, e
fornecendo-lhes competição, exclusivamente ao nível distrital, mas com equilibrio de forças por via do
referido anteriormente.
Há que salientar que a manutenção dos direitos desportivos pressupõe a obtenção de Licença Desportiva
Válida dentro de um prazo a ser estabelecido pela FPB, sem a qual, esses direitos são de imediato
transferidos para os atletas das posições subsequentes, visto estarmos a referir-nos a Divisões fechadas em
termos de número de atletas. A confirmação das Licenças Desportivas e por via dos Direitos Desportivos
obtidos, assegura a inscrição automática dos atletas em todos os Open’s da variante.
Estas iniciativas encontravam-se já espelhadas no actual Regulamento de Provas Oficiais, pelo que a
Direcção da FPB deliberou no sentido de manter a estratégia implementada há cerca de 1 Ano.
Em adicional foi estabelecido que a época desportiva de 2010-2011 se constituiria como uma época de
transição, na qual se projectariam os passos necessários para o patamar seguinte do Pool Masculino
Nacional, a saber:
•

•

•
•

Transformar a Competição de âmbito Nacional, na época 2011-2012, numa Divisão de Honra, à
qual terão acesso os 32 melhores classificados do Ranking Nacional da próxima época, os quais
competirão entre si para assegurar os objectivos anteriormente previstos, bem como a disputa do
Título Nacional;
Implementar um modelo desportivo que assegure a melhor forma de garantir que serão os
melhores que façam parte desse grupo de 32:
o Realizar na próxima época 12 Open’s de Pool Masculino (6 de bola 9 e 6 de Bola 10),
onde todos contam para o Ranking Nacional, conjuntamente com a Taça de Portugal;
o Realizar esses Open’s em 6 fins de semana (Bola 9 ao Sábado e Bola 10 ao Domingo);
o Realizar esses Open’s em locais com condições adequadas à prática da modalidade;
o Está prevista a realização dos mesmos nos seguintes locais: Setúbal, Lisboa,
Coimbra/Évora, Aveiro, Porto e Braga (a ordem a considerar ainda não está definida).
As Fases Zonais continuarão a realizar-se em moldes idênticos e com métricas iguais às da
presente época.
As Fases de Apuramento serão realizadas num único salão, a apresentar no calendário inicial, e
suportadas por quadros distritais de 16 atletas onde se apurarão para a Fase Zonal, os seguintes:
o Braga
-8
o Porto
-8

1

Aveiro
-8
Coimbra
-4
Leiria
-4
Lisboa
-8
Setúbal
-8
Faro
- Terá apenas Zonal para apurar dois atletas
Madeira
- Terá de alterar o modelo competitivo de forma a criar as Divisões
necessárias para proceder ao apuramento nos mesmos moldes que o Faro, e implementar a
fase em sistema de Duplo KO;
o Caso venham a verificar-se alterações ao nível do número de distritos em competição,
serão efectuadas as alterações e ajustes considerados adequadas.
A FPB encontra-se já em conversações com os Clubes de forma a ver estabelecidos os locais, datas
e taxas de jogo, para todas as fases de apuramento, zonais e finais.
Logo que atingida a época 2011-2012, passar a realizar 8 Open’s com 32 atletas na Fase Final
(isto é, sem apuramentos), competindo todos para o Ranking Nacional e sendo a partir desses
Open’s que sejam asseguradas as presenças nos Eurotours, bem como a classificação final para
apuramento dos atletas que disputarão os Títulos Nacionais.
Na época 2010-2011, a 2.ª Divisão Distrital, será disputada em paralelo com a 1.ª Divisão, e será
aberta na próxima época, sem limite de atletas, e disputará 6 Open’s, concorrendo todos para o
acesso à 1.ª Divisão distrital na época seguinte.
Encontra-se previsto que a realização dos Open’s de 2.ª Divisão sejam apenas de âmbito distrital,
na próxima época, alargando-se esse âmbito para a 1.ª Divisão na época seguinte. A única
competição de âmbito Nacional será a da Divisão de Honra.
A Taça de Portugal manterá o seu modelo de competição, continuará a competir para os Rankings
Nacionais, mas verá a entrada dos atletas na competição de uma forma faseada:
o Na primeira Fase entrarão apenas os atletas de 2.ª Divisão distrital;
o Na segunda fase entrarão os atletas de 1.ª Divisão distrital;
o A partir de 2011-2012, os atletas da Divisão de Honra, entrarão na competição numa fase
posterior, e divididos de acordo com o seu distrito de origem;
o
o
o
o
o
o
o

•
•

•
•
•

Estas alterações e projecções para o futuro, serão concretizadas em termos de Regulamento dentro dos
prazos previstos nos Estatutos da FPB.
Oportunamente serão divulgadas as metodologias de apuramento para as Provas Internacionais, bem como
os prémios a atribuir.

Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes

2

