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Caros associados e atletas,

Alterações do Calendário Internacional
Como é do conhecimento público, a EPBF, publicou recentemente o seu calendário para 2012, alterando
algumas das datas inicialmente previstas no calendário provisório.
Da análise que efectuamos algumas alterações ao Calendário Nacional impôem-se face à necessidade de ver
consagrada a participação dos atletas portugueses nas provas internacionais.
Assim, há que considerar o seguinte:
A realização do 6.º Open de Elite, a disputar na AB Gaia em 31 de Março e 1 de Abril, não se poderá realizar
nessa data visto que a EPFB atrasou uma semana a data prevista para a realização dos Campeonatos da europa
de Pool.
Assim, o 6.º Open de Elite de Pool realizar-se-á nos dias 17 e 18 de Março, no mesmo local.
Também o Eurotour da Austria, tinha a sua realização prevista para Julho de 29012 e viu antecipadas as datas
de calendário e as mesmas coincidem com as datas de realização das Fases finais de Pool Português, de 31 de
Maio a 2 de Junho.
Não é possível neste momento assegurar a alteração das datas das Fases Finais de Pool Português, sendo que a
FPB tudo fará para garantir que não se verificará sobreposição de datas, ainda que sejam modalidades diversas,
sabemos que muitos atletas nacionais particam ambas as variantes.
A breve trecho a FPB anunciará em definitivo se é ou não possível alterar a data das Fases Finais de Pool
Português.
Informa-se também os interessados de que por indisponibilidade do salão da AB Pocket’s, o 8.º Open de Elite
não se disputará naquele espaço, sendo que em alternativa será disputado na Associação de Pool e Snooker, em
Almancil, nas mesmas datas.
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