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Caros associados e atletas,

Pool Português – Fases Finais
As Fases Finais Nacionais dos Campeonatos Nacionais e Taças de Portugal, individuais e de equipas de Pool
Português realizar-se-ão entre os dias 16 e 24 de Juho.
O local de realização das provas será o

Hotel de Guimarães.

Morada

Rua Eduardo Manuel de Almeida
4801-911 Guimarães
Importa assim, informar todos os participantes e os interessados em assistir à prova do seguinte:
O Traje oficial para os atletas e equipas será o Traje B, conforme consta dos Regulamentos da FPB.
Não serão toleradas excepções.
Todos os períodos de aquecimento serão apenas permitidos antes da hora marcada para o jogo, e
serão disponibilizados 5 minutos para cada atleta em provas individuais e 10 minutos para cada
equipa nas provas por equipas.
Isso implica que apenas terão direito a aquecimento os atletas individuais que recebam a ficha de jogo e se
encontrem na mesa 10 minutos antes da hora marcada para o encontro, e as equipas que se encontrem na
mesa 20 minutos antes do início da partida.
Competirá à Direcção das Provas a decisão sobre os casos que vierem a ser suscitados durante a realização das
Provas.
Durante o período da prova não está prevista para já, a realização de qualquer prova não oficial em paralelo, e
caso o venha a ser o mesmo será alvo de notificação através do site da FPB.
O acesso é gratuíto para todos os que pretendem assistir às provas.
O encadeamento das provas e respectivo calendário resumido será o seguinte:
Taça de Portugal de Equipas
1.ª eliminatória
Final

dia 16 de Julho às 15:00, 16:30, 18:00 e 19:30 horas
dia 17 de Julho às 14:30 horas

Campeonato Nacional de Equipas da 1.ª Divisão
1.ª Ronda – Fase intermédia
1.ª Jornada – Fase Final
Última Jornada

dia 17 de Julho às 16:00 horas
dia 18 de Julho às 22:00 horas
dia 19 de Julho às 20:00 horas

Campeonato Nacional de Equipas da 2.ª Divisão
1.ª Jornada
Última jornada

dia 23 de Julho às 14:30 horas
dia 24 de Julho às 16:00 horas

Campeonato Nacional Individual
1.ª Ronda – Fase intermédia
1.ª Jornada – Fase Final

dia 22 de Julho às 09:00 horas
dia 22 de Julho às 21:30 horas
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Última Jornada

dia 23 de Julho às 21:00 horas

Taça de Portugal de Individual
1.ª eliminatória
dia 24 de Julho às 09:00 horas
Final
dia 24 de Julho às 19:00 horas
Alojamento
Têm alojamento assegurado pela FPB em quartos duplos, no hotel onde a prova se realiza os seguintes atletas e
equipas:
- Todos os atletas participantes no Campeonato Nacional Individual têm alojamento no dia 21 de Julho;
- Os oito finalistas do Campeonato Nacional Individual, têm alojamento no dia 22 de Julho;
- Os atletas que participem em ambas as provas individuais, têm alojamento assegurado independentemente do
resultado no Campeonato Nacional Individual, no dia 22 de Julho.
- Todos os atletas participantes na Taça de Portugal Individual têm alojamento no dia 23 de Julho.
- Todas as Equipas participantes no Campeonato Nacional de Equipas da 1.ª Divisão têm alojamento nos dias 17
de Julho;
- As oito equipas que participam na Fase Final do Campeonato Nacional de Equipas da 1.ª Divisão têm
alojamento no dia 18 de Julho;
- Todas as equipas que alcancem os 1/8 de Final da Taça de Portugal tem alojamento no dia 16 de Julho;
- Todas as equipas que participam no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão e na Taça de Portugal têm
alojamento no dia 16 de Julho independentemente do resultado obtido na Taça de Portugal.
- Todas as equipas que participam na Fase Final do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão têm alojamento
assegurado no dia 23 de Julho.

Outras Informações úteis
No acto de check-in no Hotel, apenas os atletas constantes no plantel de cada equipa pode requisitar os quartos
a que cada equipa tem direito, podendo no entanto estes fazer-se acompanhar livremente por outros elementos
ou acompanhantes.
Nas provas individuais, a distribuição dos quartos será definida pela FPB e os atletas deverão observar a
distribuição que lhes é facultada no acto de check-in.
O Hotel Real Bellavista, proporcionará aos atletas em prova condições especiais em termos de preço de
refeições, em horários compatíveis com a realização das provas e a participação dos atletas nas mesmas.
Todos os quartos disponibilizados aos atletas e equipas têm incluído o pequeno almoço.
Em todos os casos, o check-out deverá ser efectuado até às 12 horas, pelo que sempre que não esteja
assegurada a permanência dos atletas para o dia seguinte, deverão abandonar o quarto durante o período da
manhã.
Os atletas e equipas poderão assegurar que mantêm uma conta aberta no hotel, para fazer face a eventuais
despesas de refeições ou outras, mediante a apresentação de cartão de crédito no acto de check-in.
Caso não o façam, todas as despesas que efectuem durante a estadia deverão ser pagas no momento das
mesmas.
O Hotel de Guimarães assegura para eventuais quartos extra que os atletas e/ou as equipas pretendam reservar
os seguintes preços:
Quarto Duplo

55 € por noite

De forma a poderem ver garantidos estes preços, aconselha-se oos atletas e/ou as equipas a efectuar a reserva
através da FPB.

Saudações Desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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