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CIRCULAR Nº 0178 – 2010/2011

02-05-2011

Caros associados e atletas,

Carambola – Taça de Portugal - Equipas

Serve o presente para apresentar os esclarecimentos que se impõe sobre a aplicação dos Regulamentos em
vigor sobre que Planteis deveriam ser utilizados nas rondas iniciais da Taça de Portugal de Carambola por
equipas.
Assim, importa esclarecer o seguinte:
Aquando da aprovação dos Regulamentos, ficou expresso que a Taça de Portugal de Equipas se disputaria com
os planteis em vigor para a 2.ª volta dos Campeonatos Nacionais.
O calendário então publicado previa que os jogos da Taça de Portugal se realizassem quando já estivesse
concluida a 1.ª Volta dos Campeonatos Nacionais.
No entanto, o elevado número de equipas inscritas, forçou a que o Campeonato de Equipas da 2.ª Divisão fosse
mais longo e que a 1.ª volta durasse mais do que o previsto inicialmente, o que provocou que os jogos da Taça
de Portugal estivessem calendarizados para datas anteriores às datas de publicação dos planteis para a 2.ª
volta.
Perante este facto, e não existindo outras datas disponíveis no calendário, a generalidade das equipas que
realizaram os jogos de N.º 1 a n.º 9 da Taça de Portugal, utilizassem o Plantel da 1.ª Volta, tendo
posteriormente sido confrontados com a dificuldade na inserção dos resultados no portal.
Perante estes factos, vem a Direcção da FPB esclarecer o seguinte:
1. Era impossível que as equipas que se encontravam nos jogos 1 a 9, disputarem os jogos com o plantel
da 2.ª volta visto que o mesmo ainda se encontrava em aberto e sujeito a alterações;
2. As equipas, de uma forma geral, utilizaram, correctamente, o plantel da 1.ª volta, visto que era o único
que tinham fechado nessa data;
3. A FPB procedeu à correcção dos condionalismos, estado já disponível para os jogos 1 a 9, a indicação
dos plantel para a 1.ª volta, no portal da FPB;
4. A FPB solicita que sejam corrigidos e/ou inseridos os resultados de acordo com os planteis da 1.ª volta,
para os casos em que ainda não foram inseridos.

Saudações Desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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