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CIRCULAR Nº 0020 – 2010/2011

28-09-2010

Caros associados e atletas,
Pool Masculino – Provas por Equipas
Informam-se os interessados das seguintes decisões:
1. Agrupamento Lisboa/Setúbal
Tendo em conta que no distrito de Setúbal apenas se inscreveram 3 equipas, decidiu a Direcção da FPB,
proceder ao Agrupamento dos Distritos de Lisboa e Setúbal, na variante de Pool Masculino por equipas.
2. Realização de Séries/Grupos
De forma a assegurar a máxima competitividade em cada distrito, e apesar do elevado número de equipas
inscritas em alguns distritos ou agrupamentos de distritos, decidiu a Direcção da FPB, realizar todas as
competições de equipas com base distrital com apenas uma série a duas voltas.
Exceptua-se aqui o caso da Madeira, onde a decisão caberá à Associação Madeirense de Bilhar.
3. Apuramentos para as Fases Finais
Com o objectivo de apurar as 24 equipas que participarão na Fase Final do Campeonato Nacional de
Equipas, são os seguintes os números de equipas a apurar por cada distrito para essa fase:
Braga/Viana
Porto
Aveiro
Coimbra
Lisboa/Setúbal
Faro
Madeira

3
3
4
3
4
3
4

Para a Fase Final da Taça de Portugal, apuram-se 32 equipas sendo que 8 delas são as que atingiram a
“Final 8” do Campeonato Nacional na época transata, ficando estas isentas da Fase Distrital desta Prova.
As equipas nesta situação são as seguintes:








AB Lisboa – A
CB Austrálias – A
CB Coimbra
CB Balabushka – A
SC Braga
AB Fonte Luminosa
Gastromadeira

O CB Pedro Grilo, apesar de ter assegurado na época passada a presença nesta fase da Prova, não
procedeu à inscrição da sua equipa para a época 2010-2011 nesta variante, pelo que ficarão apenas 7
equipas isentas da Fase Regional, sendo por isso necessário apurar 25 equipas adicionais para a Fase Final.
Os apuramentos decorrerão nos seguintes moldes:
Braga/Viana
Porto

Aveiro

Coimbra

- Apurado o SC Braga, por via dos resultados da época anterior, as restantes
equipas ficam isentas também da Fase Regional. Não se realiza a Fase Regional.
- Apurado o CB Austrálias, realizar-se-á uma única eliminatória, onde duas das 4
equipas inscritas ficarão isentas, e as outras duas disputarão o outro lugar de
acesso.
- Realizar-se-ão duas eliminatórias, onde na primeira ficarão isentas 4 equipas,
juntando-se estas às 4 apuradas na primeira eliminatória, para realizar a segunda
eliminatória que apurará 4 equipas para a Fase Final.
- Apurado o CB Coimbra, realizar-se-ão duas eliminatórias, onde na primeira ficarão
isentas 6 equipas, juntando-se estas às 2 equipas apuradas na primeira
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Lisboa/Setúbal

Faro

Madeira

eliminatória, para realizar a segunda eliminatória que apurará 4 equipas para a Fase
Final.
- Apuradas as equipas da AB Lisboa – A e da AB fonte Luminosa, realizar-se-ão duas
eliminatórias, onde na primeira ficarão isentas 5 equipas, juntando-se estas às 3
equipas apuradas na primeira eliminatória, para realizar a segunda eliminatória que
apurará 4 equipas para a Fase Final.
- Apurado o CB Balabushka, realizar-se-á apenas uma eliminatória onde uma das
equipas ficará isenta, disputando as restantes 4 equipas os dois outros lugares de
acesso.
- Apurada a equipa da Gastromadeira, as restantes equipas disputarão eliminatórias
sucessivas de forma a apurar 4 equipas adicionais para a Fase Final.

Os sorteios desta prova serão agendados oportunamente, ficando o sorteio da Madeira, a cargo da
Associação Madeirense de Bilhar.

Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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