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Caros associados e atletas,
Snooker – Época 2011-2012
Sendo claro o interesse generalizado na disciplina de Snooker, a Direcção da FPB tem vindo a analisar diversos
cenários que permitam fortalecer a aposta nesta Modalidade.
Constrangimentos ao nível das infraestruturas e a harmonização dos calendários da competição, levaram a que
a aposta para a presente época tenha sido prudente, de forma a garantir que pudesse ser concretizada.
Neste momento, é possível dizer que parte das dificuldades inicialmente consideradas estão ultrapassadas, e
que o surgimento de novos clubes e espaços para a prática da modalidade e que a promoção constante que o
Snooker tem através da comunicação social, nomeadamente através da Euroosport, tem feito crescer, não só o
interesse como também o potencial de concretização de uma projecto desportivo mais arrojado.
Assim, foram já tomadas as seguintes decisões:
Competição Individual
Na próxima época o objectivo será o de realizar não 3 mas 5 Open’s, fortalecendo o Circuito de apuramento
para o Campeonato Nacional, sendo que o reforço da competição a nível distrital dependerá da capacidade que
venhamos a ter para por um lado reduzir os custos para os atletas e clubes, e com isso assegurar um maior
número de atletas inscritos em cada prova.
Competição por Equipas
É certo, pela experiência que temos nas restantes variantes e disciplinas, que a competição de equipas é um
dos factores decisivos na dinamização da modalidade.
Sabemos a atenção que os grandes clubes nacionais vêm prestando ao Snooker, pelo sua capacidade de
mediatização e pelo impacto que a modalidade na sociedade, conforme é comprovado pelos níveis de audiência
registados no nosso país quando se verificam transmissões televisivas de provas internacionais.
Assim, decidiu a FPB informar todos os interessados que na próxima época será implemantada uma
competição de equipas de 2 jogadores, em moldes que brevemente serão divulgados, e cuja abrangência
poderá ser de âmbito regional nas fases preliminares e de abrangência Nacional em fases mais adiantadas da
época.
Formação de árbitros
Está já prevista e orçamentada a realização de uma ou mais acções de formação de árbitros no nosso país, a
ser levada a cabo pela EBSA.
Dentro de poucos dias contamos poder divulgar as condições e datas de realização dos mesmos de forma a
podermos angariar inscrições provisórias que nos permitam dimensionar estas acções e promovê-las em mais
do que uma região do país.
Será desejável, que seja possível vir a realizar no curto prazo, pelo menos três acções de formação (Norte,
Centro e Sul), o que dependerá naturalmente do número de inscrições que se venham a verificar.
É certo também, que a componente técnica destas acções de formação que implicarão a ocupação de 3 a quatro
dias por acção, apenas se poderão realizar próximas a espaços que disponhamd e equipamento desportivo
adequado, nomeadamente nas Zonas de Lisboa, Leiria, Coimbra e Braga.
Os objectivos imediatos apontam para que as acções se venham a realizar na segunda quinzena de Julho e na
primeira quinzena de Setembro.
Aguardamos que dentro de muito pouco tempo, a EBSA nos possa confirmar as datas de disponibilidade dos
formadores de forma a garantir a realização das acções.
A Federação Portuguesa de Bilhar acredita que este conjunto de acções poderá constituir-se como uma alavanca
decisiva no crescimento da modalidade em Portugal, sendo certo no entanto que o esforço deverá ser de todos
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os interessados no Snooker, pois espera-se que a adesão seja condicente com as espectativas que todos temos
para o Snooker.
Saudações Desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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