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04-11-2011

Caros associados e atletas,

Pool Masculino – Divisão de Elite
Informam-se os interessados de que a Direcção da FPB por acordo com o Snooker Clube e a AB Fonte
Luminosa, decidiu proceder à troca dos Open’s de Divisão de elite a realizar nestes dois clubes, de forma a
poder proporcionar aos atletas as melhores condições.
Assim, tendo em consideração que o Snooker Clube dispõe neste momento de panos novos nas suas mesas de
Pool, e que o Fonte Luminosa apenas mais tarde irá proceder à sua substituição, o 2.º Open de Pool Masculino –
Divisão de Elite, a realizar nos dias 12 e 13 de Novembro, será disputado nas instalações do Snooker
Clube, em Lisboa.
Também relativamente a esta Divisão, a Direcção da Federação Portuguesa de Bilhar lamenta o facto de as
condições de jogo no 1.º Open, realizado na AB Matosinhos, não terem sido as adequadas, declinando no
entanto responsabilidades nesse facto, porque:
- A escolha em Julho de 2011, da Academia de Bilhar de Matosinhos para a realização da 1.ª prova
deste circuito, verificou-se na premissa de que este espaço se qualificava como local de jogo do GD
Aldeia Nova;
- O GD Aldeia Nova foi informado atempadamente desta decisão;
- Quando a Direcção da FPB se apercebeu do facto de não ter existido comunicação nesse sentido entre
o GD Aldeia Nova e a AB Matosinhos, colocou a possibilidade de alterar o local de realização da prova,
sendo que nesse momento já se encontrava limitada à Zona Norte visto que os atletas da Madeira já
haviam adquirido os seus bilhetes de avião entre o Funchal e o Porto;
- A avaliação efectuada, não justificava a troca da prova para a AB Gaia, visto que as condições de jogo
não eram também as ideais, o mesmo se passando relativamente ao Leixões SC;
- Assim, restava apenas um espaço na Zona Norte com 4 mesas de Pool, que era o SC Braga, e que
nesse preciso fim de semana, por via da realização de um Jogo de Futebol no Estádio AXA, na mesma
data, inviabilizando a possibilidade utilizar as instalações do SC de Braga.
Aproveita-se também para informar os interessados que o o Open desta Divisão a realizar na Madeira se
realizará no Hotel Four Views Monumental Lido, no Funchal.
A Associação Madeirense de Bilhar oferecerá aos atletas participantes um Jantar de Gala (Boas vindas) na
sexta-feira, dia 24 de Fevereiro de 2012.
Informa-se também que as condições de preço para os atletas e acompanhantes durante o período de vigência
desta colaboração serão de 45 € por noite e por quarto duplo, sendo o valor para quarto individual de 40€.
As reservas deverão ser efectuadas directamente ao Hotel, indicando o nome do atleta.
O hotel proporcionará ainda refeições a preços económicos para os atletas durante a prova.
Por último, pretende-se relembrar que na realização das Provas de Pool Masculino, e em caso de omissão no
Regulamento da Federação Portuguesa de Bilhar, prevalecem as disposições e Regulamentos da EPBF- European
Pocket Billiard Federation.
Saudações desportivas
A Direcção
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