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Caros associados e atletas,
Pool Português – Provas Individuais
Chegou ao conhecimento da FPB um conjunto de reclamações sobre a forma como decorreram os
apuramentos para o 1.º Open de Pool Português em vários distritos.
Em primeiro lugar há que assumir as responsabilidades da FPB nos calendários publicados para essa prova.
Na realidade verificaram-se erros no calendário que implicaram a realização de mais jogos por dia do que
aqueles que deveriam ter sido realizados.
Desse erro, pedimos desculpas pelos transtornos causados, e que infelizmente não foram nem pelos Clubes
nem pelos atletas reportados antecipadamente, pois se o tivessem sido, teria havido a oportunidade de se
corrigir o erro.
Assim, procuraremos evitar que tal situação se repita, garantindo que o calendário de jogos será o mais
rigoroso possível nas próximas provas, permitindo aos atletas disputá-las sem os transtornos de horário
que desta vez se verificaram.
Também nos chegaram alguns reparos pelo facto de nesta época se terem passado a realizar quadros de
16 ao invés do que se verificava no passado, isto é, quadros de 4 atletas.
Sob este ponto de vista, vimos reiterar o que está regulamentado e os motivos práticos e desportivos que
nos levaram a esta alteração:

Ser menos aleatória a distribuição dos atletas e correspondente alinhamento nas séries (fazendo
com que o factor sorte seja menos importante);

Permitir que com uma única fase seja possível efectuar todo o apuramento, minimizando o número
de deslocações que os atletas têm de efectuar;

Permitir um melhor enquadramento de calendário, continuando a permitir aos atletas a participação
noutras provas em simultaneo, sendo mais fácil coordenar os calendários de cada distrito.
Naturalmente, quando se muda alguma coisa, é preciso tempo para verificar se a mudança produz efeitos
positivos, e os acontecimentos verificados na calendarização do 1.º Open não colaboraram nesse sentido.
No entanto, aproveitamos para alertar para o seguinte:
1. Para toda e qualquer calendarização de uma prova, existem pressupostos base que concorrem para
o seu sucesso, nomeadamente o escrupuloso cumprimentos dos horários e a objectividade na
utilização dos tempos de aquecimento. Sem isto não há calendário que resista;
2. É fundamental que os clubes que albergam provas, permanentemente procedam à actualização dos
resultados, de forma a permitir que a competição avance...
3. É de extrema importância que a inserção de resultados seja efectuada com o máximo rigor, pois
todo e qualquer resultado passa a ser público a partir desse momento, e passa também a fazer
parte do registo individual de cada atleta.
Certo da Vossa melhor atenção para o exposto,
Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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