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Caros associados e atletas,
A Direção da Federação Portuguesa de Bilhar vem tornar públicas as seguintes informações:
1. Tendo sido instaurado processo disciplinar ao atleta Américo Rui de Sousa Carapuço, detentor da Licença
Desportiva Nº 428, em 4 de Novembro de 2011, vem a presente Direção da FPB informar que o mesmo não
teve procedência. Ao atleta apresentamos o pedido de desculpas pelo atraso na informação pública desta
decisão.
2. No âmbito da Pool Elite, surgiram algumas dúvidas quanto à participação na mesma do atleta Paulo
Valentim Martins Pereira, titular da licença desportiva nº 3085. Por considerar pertinente vem a direção da
FPB informar que o atleta não esteve presente nos dois primeiros Opens de Pool Elite por opção própria,
sendo que no que diz respeito ao 3º e 4º Opens o atleta não constou e não consta da lista de participantes
por ter sido excluído da mesma a pedido do clube que representa, não tendo a FPB qualquer
responsabilidade na sua exclusão. Mais se informa que o próprio atleta já informou a Federação que não
pretende participar nos restantes Opens de Pool Elite!
3. No que diz respeito à inserção de resultados no portalbilhar, têm ocorrido alguns problemas que se
prendem com a descentralização da estrutura de organização de provas.
Neste âmbito, a direção da FPB informa que está a otimizar os seus recurso técnicos e humanos no sentido
de evitar as situações ocorridas.
4. Quanto à atualização de calendários de Pool Individual, de Pool Feminino e de Snooker, que se deveu à
intenção de otimização do calendário nacional de forma a evitar um largo período sem competição antes das
respetivas fases finais, informamos que a mesma será publicada o mais breve possível de modo a que
atletas e clubes possam agendar atempadamente as competições.
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