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Caros associados e atletas,

Balanço da época 2010-2011 e Projecção da época 2011-2012

Terminada a competição da presente época desportiva, é o momento de efectuar o Balanço das incidências e
resultados do modelo desportivo implementado pela Federação Portuguesa de Bilhar em simultâneo com a
antecipação das alterações que se prevêem para a época seguinte.
Efectuando esse balanço por variante teremos o seguinte:

SNOOKER
Tendo a época de 2010-2011 registado um crescimento em número de adeptos desta modalidade e um
correspondente aumento no número de atletas, os dados apontam para que se tenha ficado aquém das
expectativas projectadas para este período.
Como medida para fomentar o número de praticantes, a FPB adoptará, tal como anunciado, um formato de
competição por Equipas, em sintonia com o regulamento internacional da World Cup, que todos tivemos
oportunidade de acompanhar recentemente.
Em paralelo, procurará simplificar os modelos de apuramento, garantindo a realização de 5 Open’s de âmbito
Nacional, em paralelo com o apoio aos Clubes com espaços desportivos adequados à modalidade.
Espera-se que estas iniciativas possam fazer crescer decisivamente o número de praticantes desta modalidade.

CARAMBOLA
A estabilidade que esta variante vem demonstrando desde 2007, permitiu que a época decorresse com
normalidade. Ainda assim, alguns aspectos carecem de atenção por parte da FPB, pelo que algumas alterações
serão levadas a cabo para as próximas épocas.
Competições para Juniores e Esperanças – A enorme dificuldade em captar novos valores para a
modalidade e em especial para atrair os mais jovens para a disciplina de 3 Tabelas, fez com que as iniciativas
levadas a cabo não tivessem os frutos desejados. Salvo raras excepções, as competições para juniores apenas
tiveram a capacidade para conferir competição a alguns atletas que já se encontravam a competir nos Escalões
seniores, dando-lhes mais uma oportunidade de competir com os seus pares. O excesso de carga que comporta
o calendário de provas desta variante, associado à exiguidade dos espaços desportivos, tanto em número como
em disponibilidade, impede o fomento das camadas mais jovens, em simultâneo com a falta de modalidades de
entrada como o bilhar Livre, de Quadro e 1 Tabela. Estão em análise os modelos que possam surtir resultados,
sendo claro que se apresentarão alterações profundas para os anos vindouros.
Sobrecarga do Calendário – O modelo em vigor há alguns anos que pressupõe a realização de apuramentos
nos dias úteis e fases finais ao fim de semana, acarreta para os Clubes, uma sobrecarga de dias com ocupação
e necessidade de mobilização de árbitros. Nesse domínio o calendário de provas sofrerá profundas alterações,
nomeadamente, passando para os fins de semana os apuramentos das competições individuais, e deixando os
dias úteis para a competição de equipas. Este aligeirar de calendário, acarretará uma menor sobrecarga do
calendário dos clubes, e a possibilidade de terminar a época mais cedo, libertando mais dias para treino e
utilização comercial dos salões. Esta medida, permitirá também um mais fácil acesso dos atletas de Coimbra,
Évora e outras zonas do país, às fases de apuramento, visto que as mesmas se disputarão de uma forma
concentrada ao Sábado.
Campeonato Nacional de 1 Tabela – A FPB retomará na próxima época desportiva este projecto, com tantos
adeptos mas que infelizmente foi cancelada por falata de datas. As medidas adoptadas relativamente ao
calendário permitirão já na próxima época concretizar este objectivo.
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Número de Clubes em competição de equipas – O grande crescimento verificado na competição de equipas,
particularmente na competição da 2.ª Divisão, obriga-nos a repensar o modelo, sendo que na próxima época se
promoverá o alargamento a 8 equipas por Zona, o acesso à 1.ª Divisão Nacional. Neste contexto, no final da
época 2011-2012 descerá à 2.ª Divisão, apenas uma equipa, sendo promovidas à 1.ª Divisão, duas equipas de
cada Zona. Esta medida permitirá garantir alguma folga no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, sem prejuízo
do Calendário da 1.ª Divisão.
Competições Individuais – aumento do número de Divisões – Tal como já anteriormente foi anunciado
aos Clubes, a FPB efectuará uma cisão nas divisões individuais no final da época 2011-2012. O objectivo é
dispor de uma Divisão de Elite, com 32 jogadores, que disputarão entre si o acesso, entre outras coisas, à
presença na Fase Final do Campeonato Nacional. Com esta cisão a 1.ª Divisão quedar-se-á com 32 jogadores na
Zona Norte e 32 jogadores na Zona Sul, o mesmo se passará na 2.ª e 3.ª Divisões, criando-se a 4.ª Divisão nas
Zonas onde se justifique a existência da mesma. Esta medida permitirá abolir as Fases de Apuramento em todos
os open’s, disputando-se as provas apenas em Quadros Finais de 32 Jogadores, com naturais benefícios em
termos de custo para os atletas e clubes.
Torneio de Abertura – A dimensão dos grupos que disputarão esta prova será reduzida de 6 para 4 equipas
por Grupo, eliminando-se também os Play-Off’s de acesso à Fase Final, permitindo assim, o acesso de até 8
equipas à Fase Final. Reduz-se assim o prazo de realização da prova e o desnecessário impacto no calendário
nacional.

POOL MASCULINO
Nesta variante, será de imediato implementado o modelo que assegurará a constituição de uma Divisão
Nacional de Elite com 32 Jogadores. Este modelo abolirá todos os apuramentos disputando-se as provas em
Quadros 32 atletas num total de 8 Open’s. Os restantes atletas serão ordenados em cada distrito ou
agrupamento de distritos, com o objectivo de organizar quadros de 32 jogadores, sem apuramento. Estes,
anulamente, de acordo com a sua posição no ranking, terão acesso a uma Fase Final Nacional, onde se decidirá
quais os 8 que serão promovidos à Divisão de Elite.
Não serão atribuídos prémios nas competições individuais de Pool, tendo as classificações obtidas pelos atletas
em cada open direito a créditos que poderão ser trocados por inscrições, viagens e alojamentos em Eurotour’s,
aplicando-se estes créditos por um período de dois anos, e sendo abrangidas as competições masculinas e
femininas, de todas as divisões.
Em termos de competição de Equipas, poucas alterações serão registadas, no entanto dever-se-ia apoiar a
competição em termos nacionais, sendo que a competição distrital deveria quedar-se para as divisões inferiores.
Ainda assim, não sendo o momento, por motivos económicos e financeiros para os clubes, procurar-se-á
fomentar a competitividade, assegurando que distritos contíguos cuja soma não ultrapasse as 10 equipas em
competição, vejam a sua competição de equipas realizar-se agrupada. Procura-se assim evitar que distritos de
menor dimensão realizem uma época desportiva apenas com 4 ou 5 equipas.

POOL FEMININO
A FPB tem mantido a sua atenção aos fenómenos particulares desta variante feminina, cuja particularidades
fazem resultar grandes assimetrias regionais e grande concentração de equipas em algumas zonas do país.
Em termos de competição individual, será implementado um modelo de Open’s nacionais, com quadros de 32
jogadoras, permitindo assim a criação de um verdadeiro Ranking Nacional. Evita-se também o desaparecimento
de alguns distritos na competição individual fruto do baixo número de atletas.
Na competição de Equipas, observaremos a realidade pós inscrições, apontando-se, face à realidade da última
época, para um modelo com duas Zonas Geográficas – Norte e Centro/Sul, não sendo no entanto descartada a
possibilidade de fazer vigorar um modelo com 3 Zonas.

AMERICAN POOL
Sendo a modalidade mais jovem na competição da FPB, esta ainda carece de algumas transformações no
sentido de lhe ser conferida a estabilidade necessária para se afirmar. Neste domínio seguir-se-ão os seguintes
caminhos:
Competição Individual – A FPB implementará já na próxima época um modelo de Open’s, em linha com a
tradição desta variante. Open’s de 128, 64 ou 32 atletas, organizados por Clubes, homologados em termos de
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regulamento pela FPB, e pontuáveis para o Ranking Nacional. À semelhança de muitas outras modalidades, o
objectivo é assegurar as expectativas dos atletas e clubes e em simultâneo promover a existência de um
ranking Nacional que permita o acesso ao Campeonato Nacional. Os atletas poderão contar para o seu Ranking
com as duas melhores classificações em Open’s 1000 (128 jogadores), as 4 melhores em Open’s 500 (64
jogadores) e as 6 melhores em Open’s 250 (32 jogadores). A FPB não cobrará inscrições nem atribuirá prémios
nestes open’s ficando essa função a cargo dos clubes organizadores, à semelhança do que já vem acontecendo
em muitos dos open’s regulares. O acesso a esses open’s a atletas não federados será facultado através do
Clube Organizador, mediante a emissão de uma Licença Desportiva Limita a penas a esse open, e cujo custo
será simbólico, e com o objectivo de assegurar entre outras coisas a obtenção de Seguro desportivo. Apenas os
atletas com Licença Desportiva Nacional pontuarão para o Ranking Nacional. A FPB já se encontra em
conversações com alguns dos Clubes que anualmente organizam Open’s de American Pool e que têm
manifestado uma grande abertura à inclusão das suas provas no Calendário Nacional. O Regulamento de
Homologação de Provas será publicado nos próximos dias, bem como as Taxas de Homologação em vigor para a
próxima época. A FPB apenas homologará provas organizadas por Clubes e/ou Associações Filiadas na FPB.
Competição de Equipas – Depois de dois anos a organizar Campeonatos Nacionais cuja realização se
verificava na Fase Final da época, a FPB, conferirá à competição de equipas de American Pool, um carácter
regular, e com normalidade desportiva, permitindo que a competição se desenrole ao longo de toda a época
desportiva, em moldes idênticos às restantes modalidades.

POOL PORTUGUÊS
Nesta que é a modalidade com maior número de praticantes e equipas, a FPB terá uma particular atenção em
torná-la atractiva para aqueles que a disputam.
Provas Individuais – Consciente que o custo de deslocação e número de apuramentos é dissuasor para o
incremento dos atletas nos Open’s individuais, a FPB decidiu eliminar as Fases de Apuramento, permitindo assim
a 64 jogadores em cada Open disputar num único espaço, ou conjunto de espaços (nos casos de distritos que
não disponham de espaços com pelo menos 4 mesas), um quadro de 64 jogadores em cada um dos 6 Open’s
distritais. Em simultâneo, também na 2.ª Divisão (apenas no caso do distrito do Porto) se seguirá a mesma
metodologia. Em termos de prémios, sertã alterada a metodologia: Não serão atribuídos prémios por Open, mas
sim por classificação no final da época. Todos os 32 atletas presentes na Fase Intermédia do Campeonato
Nacional disputarão prémios com valor relativo superior a 15.000 €. Na 2.ª Divisão os prémios serão atribuídos
no final da época e terão em conta as posições de Ranking distrital de Cada atleta. A Lista de Prémios e
atribuições será publicada dentro de dias.
Competição de Equipas – Não se verificarão alterações relevantes às competições de equipas, sendo no
entanto promovidas algumas novidades. Será aberta a possibilidade aos Clubes a promoverem e a inscreverem
no calendário oficial, Ligas de captação, devidamente homologadas, para atletas não federados. Este novo
modelo de competição, permitirá em cada distrito, àqueles que pretendam promover a modalidade dentro dos
limites que a legislação impõe, organizarem provas de âmbito regular e que tenham como objectivo promover o
aparecimento de novos valores para a modalidade, sem o natural custo e burocracia associados à obtenção de
Licenças desportivas Nacionais. O Regulamento de homologação destas provas será disponibilizado dentro de
dias, e é possível adiantar que já estão firmados princípios de acordo com clubes e Associações dos distritos
mais representativos do país de forma a levar a cabo com sucesso esta iniciativa, estando previsto o lançamento
das primeiras provas já no mês de Setembro. Também nos Torneios de Abertura e Encerramento serão
efectuadas alterações, nomeadamente reduzindo o número de equipas por grupo, e abolindo os Play-Off’s de
acesso à Fase Final. Será ainda possibilitada a utilização de diferentes planteis nestas provas, pois são
claramente provas que têm como objectivo rodar e testar atletas.

PARTICIPAÇÕES INTERNACIONAIS
Snooker
Continuar-se-á a promover a participação do Campeão Nacional, no Campeonato da Europa organizado pela
EBSA. Poderão ainda vir a ser verificadas participações nos Campeonatos da Europa de Juniores.
Observar-se-á a possibilidade de vir a constituir-se uma Selecção Nacional com vista à participação na World
Cup. Esta decisão estará ligada ao desenvolvimento qualitativo da modalidade em Portugal e ao aparecimento
de sponsors para este efeito.
Carambola
Em termos de Selecções Nacionais com vista à participação nos Campeonatos da Europa e do Mundo, a FPB
prosseguirá com a estratégia de renovação na Selecção Nacional, permitindo rejuvenescer a representação
Nacional sem esquecer a qualidade dos restantes atletas.
Será reavaliado a possibilidade de participação dos atletas vencedores dos open’s em Taças do Mundo, face à
dificuldade de implementação em termos de calendário e correspondentes dificuldades competitivas inerentes.
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Continuará a promover-se a participação dos jovens nos campeonato da Europa de Juniores e caso seja
possível, também no Campeonato do Mundo de Juniores.
Continuará ser facultado apoio aos Clubes participantes na Taça da Europa de Clubes.
Pool Masculino e Feminino
Está assegurada a participação da Selecção Nacional Masculina, no próximo Campeonato do Mundo. Em termos
individuais, será garantida aos Campeões Nacionais masculinos e femininos a presença nas variantes
correspondentes do Campeonato da Europa, bem como aos vencedores da Taça de Portugal. Será possibilitada
dentro de limites a observar caso a caso, a participação destes atletas em outras variantes do Campeonato da
Europa, sem que isso possa acarretar acréscimo de custos para a FPB. Será conferida a possibilidade, de os
Vice-Campeões Nacionais poderem participar a expensas próprias no Campeonato da Europa nas variantes em
que foram consagrados. Será aberta a possibilidade de os Campeões Nacionais de American Pool e Pool
Português poderem participar (a expensas próprias na presente época e com custo suportado pela FPB nas
épocas seguintes) no Campeonato da Europa da EPBF de Bola 8. A FPB continuará a apoiar a participação dos
atletas nacionais nos Campeonatos do Mundo da WPA, para os quais venham a qualificar-se.
Será assegurada a participação do Campeão Nacional de Esperanças no campeonato da Europa de Juniores
(visto ter idade para o efeito). Continuar-se-á a promover a participação nos Campeonatos da Europa de
Seniores a atletas nacionais e à correspondente Selecção Nacional. Os critérios de participação nestas provas
terá a ver com dois factores: a defesa de títulos conquistados no ano anterior e, o mérito por Ranking na divisão
de Elite.
Será continuada a promoção de várias participações de atletas nacionais no circuito dos Eurotour’s conforme
regulamento a publicar para o efeito, sendo conferido novamente o direito ao n.º 1 no Final da época o direito a
participar em todos os Eurotours da época seguinte.

Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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