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Caros associados e atletas,

Pool Masculino – Prova de Acesso à Divisão de Elite para a época 2012-2013
Tal como previsto no Calendário de Provas e Regulamento respectivo, serão promovidos à divisão de Elite,
(terão a possibilidade de disputá-la se o desejarem) os atletas que se classifiquem nas 8 primeiras posições da
Prova de Acesso àquela Divisão.
Nessa prova de acesso estarão presentes 32 atletas (Os 4 melhores classificados de cada Ranking Distrital)
conforme previsto no Regulamento de Provas.
Conforme previsto no calendário da FPB, essa prova realizar-se-á nos dias 9 e 10 de Junho, e permitirá não só
apurar os 8 atletas que terão acesso à Divisão de Elite no ano seguinte, bem como ordenar os atletas de forma
a permitir preencher vagas adicionais que eventualmente possam vir a ocorrer na referida divisão de elite.
Assim sendo, os atletas que não compareçam a esta prova, não serão alvo de ordenação e serão
desclassificados da mesma, permanecendo apenas em fila de espera os atletas que participem nesta prova.
Caso, ainda assim, se verifique um maior número de vagas, do que o número de atletas participantes neste
evento, então será conferida a possibilidade de acesso à Divisão de Elite ao atleta melhor classificado de cada
distrito e que tenha ficado na 5.ª posição no Ranking distrital desta época, sendo a ordenação dos distritos,
efectuada pela mesma ordem em que os atletas com direito de participação venham a abdicar da mesma.
Assim, são os seguintes os atletas, qualificados para esta prova:
Aveiro
5512
5460
6238
5355

-

Ricardo Silva
Rui Cerejo
Samuel Santos
Pedro Lino

Faro
514
7023
7025
6207

-

José Canelas
Valter Rosa
Paulo Figueiredo
José Figueiredo

Castelo Branco

Coimbra

4210
4207
5948
5255

1205
5743
1268
4608

-

António Morais
David Carriço
Nuno Raposo
Nuno Correia

Lisboa/Setúbal

Porto

5778
175
5783
1741

966
263
2627
3132

-

Frederico Pereira
Rui Edgar
Filipe Simões
Bruno Matos

-

Ricardo Silva
Bruno Fixe
Jorge Sousa
Nelson Carvalho

-

Sérgio Silva
Guilherme Costa
João Sousa
Bruno Santos

Viana do Castelo/Braga

Madeira

3878
1215
1058
3225

Os Atletas classificados nas 4 primeiras posições do Ranking

-

Paulo Sequeira
Carlos Durana
João Pedro
Hugo Gonçalves

A Prova será disputada nos seguintes moldes:
Duplo KO de 32, apurando 4 atletas pelos vencedores, e 4 atletas pelos perdedores.
Em simultâneo, à medida que os atletas são eliminados da competição disputarão, em sistema de KO directo, as
posições em que ficarem empatados.
O sorteio desta prova realizar-se-á no próximo dia 19 de Maio, às 11,30 horas, nas instalações da Academia de
Pool e Snooker, na quinta do Lago, no Algarve.
Este sorteio será efectuado de forma condicionada, nos seguintes moldes:
Quadro de Duplo KO de 32, com distribuição da primeira ronda igual à verificada nos Open’s.

1

Posições 1 a 8, ocupadas pelos jogadores classificados em primeiro lugar em cada um dos Rankings.
Posições 9 a 16, ocupadas pelos jogadores classificados em segundo lugar em cada um dos Ranking’s.
Posições 17 a 24, ocupadas pelos jogadores classificados em terceiro lugar em cada um dos Ranking’s.
Posições 25 a 32, ocupadas pelos jogadores classificados em quarto lugar em cada um dos Ranking’s.
Será salvaguardado o facto de não se poderem encontrar na primeira ronda, jogadores que sejam originários do
mesmo distrito.
Dentro de cada um dos 4 Grupos referidos acima, serão sorteadas as posições de cada um dos jogadores, de
forma livre.
A Prova será disputada na disciplina de Bola 10, em sistema Race to 6.

Saudações desportivas
A Direcção
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