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 0125 – 2009/2010

07-07-2010

Caros associados e atletas,
Carambola – Alterações aos Modelos Competitivos e Regulamentos – Época 2010-2011
Na sua reunião de 2 de Julho, a Direcção da FPB deliberou proceder a um conjunto de alterações ao Modelo
Competitivo e Regulamentos para a próxima época decorrentes da avaliação que se tem efectuado ao longo
das últimas 3 épocas desportivas.
Nesse contexto foram identificados alguns problemas e decididas as alterações consideradas necessárias
para a resolução dos mesmos.
Os principais problemas identificados foram os seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fraco nível de competição da 2.ª Divisão;
Número excessivo de atletas na 3.ª Divisão;
Calendário com uma densidade de provas extremamente elevada, com natural sobrecarga para os
salões;
Elevado número de Faltas de Comparência nas Fases Finais;
Elevada dependência relativamente aos salões para a realização das Fases de Qualificação;
Fases de Qualificação demasiado longas;
Campeonatos Nacionais pouco competitivos, sendo que são apenas “mais um torneio”;
Organização das Provas por Equipas na 2.ª Divisão;
Utilidade dos Rankings Nacionais e Regionais;

Com o objectivo de solucionar os problemas identificados proceder-se-ão às seguintes alterações
regulamentares:
Fase Finais de Open’s
Todos os Open’s das 3 Divisões, continuarão a ser disputados por 16 atletas, mas passarão a contar com
uma Fase inicial em Sistema de Duplo KO, com um Quadro de 16, onde se apurarão 8 atletas para os ¼ de
Final.
Com esta medida, procura-se que os atletas não tenham de efectuar uma deslocação para realizar apenas
um jogo, e deixa de haver lugar a sorteio, pois o alinhamento das posições passa a ser efectuado
integralmente com base nos Rankings.
Rankings Nacionais e Regionais
Para os Rankings passam a contar todas as provas pontuáveis para os mesmos, sem que se descarte uma
prova.
Serão rectificadas as pontuações da Taça de Portugal, de forma a harmonizá-la com as Pontuações dos
Open’s.
Fases de Apuramento nos Open’s
Procurar-se-á que as Fases de apuramento decorram nos mesmos espaços onde se realizarão as Fases
Finais. Assim todos os atletas coompetirão maioritariamente em condições de igualdade.
Deixarão de ser realizadas séries de 3 e 4 jogadores e deixará de existir Fases de Apuramento faseadas,
passando a vigorar quadros de 16 Jogadores, ordenados em “Z” sem quaisquer isenções de atletas nas
fases preliminares, mas com isenções na 1.ª ronda.
O modelo continuará a ser baseado em Duplo KO em todas as provas.
O apuramento será efectuado directamente para o Quadro Final.
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2.ª Divisão Individual
Foi decidido, que a 2.ª Divisão, por ser a Divisão de lançamento para a 1.ª Divisão Nacional, carecia de
mais competitividade e de maior número de atletas, para evitar torná-la Nacional, o que em termos de
custo seria incomportável para todos.
Assim, decidiu-se efectuar o alargamento, de 32 por zona para 48 atletas por Zona.
Esse alargamento será efectuado nos seguintes moldes:
•
Na presente época não se verificarão despromoções à 3.ª Divisão;
•
Na presente época serão promovidos da 3.ª Divisão, 16 atletas, ao invés dos 8 previstos no
Regulamento;
Os Open’s regionais, passarão a ser constituídos por 4 Grupos de 16, em duplo KO, com isenção no
primeiro jogo dos 16 primeiros, do Ranking Regional.
Apurar-se-ão para o Quadro Final, 4 atletas de cada Grupo;
3.ª Divisão Individual
O incremento de atletas previsto para a 2.ª Divisão permitirá trazer à 3.ª Divisão, um número de atletas
mais compatível com as necessidades competitivas de entrada dos mesmos, sem a densidade de séries e
competição que vigorou nos últimos dois anos.
Este modelo deixará espaço para que novos atletas possam vir a participar, sem que isso tenha um impacto
negativo no calendário de provas.
2.ª Divisão de Equipas
Ficará regulamentada a possibilidade de ser realizado apenas um Grupo no caso de existirem no máximo 11
equipas numa Zona Geográfica, evitando-se assim a constituição de grupos de pequena dimensão;
Campeonato Nacional da 1.ª Divisão Individual
O Campeonato Nacional da 1.ª Divisão deixará de se realizar como rpova autónoma, libertando assim o
Calendário Nacional, passando a ser a prova de encerramento da época.
O Campeonato Nacional passará a ser disputado pelos 16 melhores posicionados no Ranking Nacional, do
final da época independentemente da Zona Geográfica a que pertencem.
Serão emparelhados em duas meias finais, em moldes idênticos ao que se verifica actualmente.
A final Nacional será disputada pelo 8 classificados na Meias-Finais
Campeonatos Nacionais Individuais de 2.ª e 3.ª Divisão
Os Campeonatos destas Divisões disputar-se-ão em moldes idênticos ao referido para a 1.ª Divisão, sendo
que se apurarão para as Meias Finais, os 8 melhores de cada Zona, disputando estes, por zona, 4 lugares
de acesso à fase final.
Estas também serão as provas de encerramento da época para estas Divisões
Participação nos Campeonatos da Europa e do Mundo na época 2010-2011
Em termos individuais, a participação no Campeonato do Mundo a realizar em Sluiskil, na Holanda, de 20 a
24 de Outubro de 2010, é conferida ao Campeão Nacional em Título, e onde cujo participação está
condicionada aos resultados verificados no último Campeonato da Europa e ao Ranking da UMB.
A participação no Campeonato da Europa, a realizar em 2011, ainda não tem data nem local marcado pela
CEB, pelo que a participação na mesma fica condicionada aos seguintes factores:
•
Estando já apurando o Campeão Nacional da época 2010-2011, o mesmo participará no
Campeonato da Europa.
•
Caso a realização e inscrição para o Campeonato da Europa se verifique antes de concluído o
Campeonato Nacional de 2010-2011, a participação nesta prova será condicionada à escolha da
Direcção da FPB, a qual terá em consideração os resultados desportivos da época anterior e da
época em curso.
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Participação nas Taças do Mundo
A conquista dos trofeus nos Open’s de 1.ª Divisão, continuarão a conferir uma participação numa Taça do
Mundo a definir.
O objectivo da Direcção da FPB é de continuar a fomentar a participação dos atletas nacionais nas Provas
do Circuito Internacional. No entanto o número reduzido de Provas calendarizadas, e a falta de
planeamento prévio com a antecedência que a FPB necessita, obriga-nos a deixar em aberto o modelo de
apuramento e para que provas os atletas se apuram.
Para já estão asseguradas, por via da competição desta época, as participações dos atletas Rui Manuel,
Emanuel Luís e Miguel Santos, na Taça do Mundo de Hurghada a realizar no final do presente ano.
Calendário de Provas
O Processo de elaboração do calendário, que se encontra em curso, procurará libertar espaço para a
realização de um conjunto de Provas novas, que consideramos enriquecerá a competição Nacional e
Regional.
Será introduzido o Campeonato Nacional de Carambola – 1 Tabela, um prova que há muito é desejada.
Será reconfigurada a competição de Equipas, alargando a mesma, para além dos Campeonatos Nacionais e
da Taça de Portugal, a criação de um “torneio de Abertura, onde participarão, exclusivamente a título
Regional, as equipas de 1.ª e 2.ª Divisão, todas em simultaneo, sendo que os Campeonatos Nacionais se
iniciarão mais tarde, de forma a decorrerem mais uniformemente.
Atribuição de Provas aos Salões
A FPB disporá para uma metodologia de apoios e incentivos idêntica em todas as modalidade que tutela, no
que diz respeito à atribuição de panos, bolas e outros apoios que venha a implementar.
Voltará a fazer valer o incentivo em correspondência às participações das equipas, e correspondente
liquidação das contas junto da FPB.
Assim, a atribuição das Provas será efectuada por convite, tendo em consideração o princípio da
rotatividade de época para época, e de seleccionar para as provas os salões que forneçam melhores
garantias em termos de organização e com melhores condições desportivas.
Logo que publicado o calendário provisório, serão efectuados os convites aos clubes de forma a publicar
rapidamente o modelo de distribuição de Provas.
Supertaça e Final da Taça de Portugal por Equipas
Continuará a ser da exclusiva responsabilidade da Direcção da FPB a definição da localização destas duas
provas.
Para já fica provisoriamente agendada a Supertaça da época 2010-2011, a qual se realizará no dia 18 de
Setembro, em Évora, às 15 horas, coincidindo a mesma com a inauguração em Provas Oficiais do novo
salão do Clube de Bilhar Eborense.
A final da Taça de Portugal por equipas da próxima época, realizar-se-á num salão a definir, situado na
Zona Norte do País, excepto se na Final da Taça vierem a estar presentes duas equipas da Zona Sul.

Cumprimentos
Pedro Gomes

Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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