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CIRCULAR Nº 0036 – 2012/2013

13-02-2013

Caros associados e atletas,
AMERICAN POOL
Informações:
1. A Direcção da FPB nomeou Bruno Vieira para as funç ões e Coordenador Nacional
de American Pool . Contacto: ampfpb@gmail.com
2. Estão abertas até ao dia 28 de Fevereiro as inscrições para o Campeonato
Nacional Individual de American Pool e do Torneio Nacional de Equipas de
American Pool;
3. As competições referidas atr ás decorrerão nos seguintes termos:
Campeonato Nacional Individual:
- Prazo das inscrições : 28 de Fevereiro;
- Custo de Inscrição : € 20,00;
- Taxas de jogo a reverter para os Clubes/Salões de € 3,00 por
perdedor;
- Prova de inscrição livre, com fase de apuramento distrital e Fase
Intermédia Nacional com 32 jogadores e Fase Final Nacional com 8
jogadores;
- O modelo competitivo será em sistema de duplo KO na Fase
distrital, apurando um número de atletas de cada distrito para a Fase
Intermédia, de acordo com o modelo adotado no Pool Português na
competição de eq uipas. A Fase intermédia será disputada em duplo KO
para apurar os 8 atletas que jogarão a Fase Final Nacional , em sistema AVE.
- Toda a competição se disputará em Race to 7;
- Datas dos Opens de Apuramento distrital: 11 e 12 de Maio e 1 e 2
de Junho;
Equipas - Torneio Nacional:
- Prazo das inscrições : 28 de Fevereiro;
- Prazo para constituição de plantel: 15 de Março;
- Início da competição : 18 Março;
- Custo de inscrição por equipa: € 50,00;
- Taxas de jogo a reverter para os Clubes/Salões de € 5,00 por equipa
e por jogo;
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- Podem ser inscritas equipas de Clubes que participem , na presente
época, nos Campeonatos Nacionais de uma qualquer variante ;
- Plantéis das equipas: aberto a todas as categorias , devendo os
clubes assegurar o vínculo dos atletas que integram o plantel;
- Competição com apuramento distrital em séries de 4 a 6 equipas,
apurando 2 para a fase final Nacional, até um total de 32 equipas;
- A Fase de apuramento inicia-se na data acima indicada e as
jornadas decorrerão às 2ªs feiras, às 21.30, conforme calend ário que será
publicado no Portalbilhar, após o sorteio;
- A Fase Final Nacional disputa -se num quadro de 32 equipas em
Duplo-KO até aos quartos de final e KO directo at é à Final inclusivé;
- Nos termos do Regulamento em vigor ser ão distribuídos prémios
num total de 90% do valor das inscriç ões, correspondendo 30% à fase
distrital e 60% à fase nacional em que ser ão premiadas as 8 finalistas;
- Realização de Jogos,
Na fase Distrital:
a) Em cada jogo, as equipas são con stituídas por quatro
jogadores, a escolher de entre os constantes na lista de constituição
de equipas em vigor, jogando os quatro jogadores contra todos os
adversários uma partida (conforme boletim de jogo a disponibilizar),
sendo o resultado dessa partida contabilizado para a respectiva
equipa, seguindo o jogo até final e repetindo-se a 1ª grelha;
b) Os jogos são disputadas no sistema de Bola 8 – Race to 11 e
cada partida ganha por um jogador, represe nta 1 (um) ponto ,
terminando o jogo logo que uma Equipa atinja onze pontos, ficando o
resultado na situação em que se encontrar no momento ;
c) Em caso de igualdade a 10 pontos, no final da disputa das 5
grelhas de jogos, os capitães de equipa decidirão sobre qual o atleta
de cada equipa que disputará o desempate, devendo este ser
disputado por um jogador que conste na última grelha do Boletim de
jogo;
d) O desempate será disputado pelos jogadores designados
pelos Capitães de equipa, no sistema de Race to 2, sendo a abertura
alternada nas 2 primeiras partidas , após decisão por tiragem à tabela
e em caso de igualdade , a abertura da última partida ser á decidida
por moeda ao ar;
e) Em cada Jogo, os atletas defrontam -se conforme o
preenchimento do boletim de jogo;
f) Cada equipa pode fazer constar no Boletim de Jogo, no
máximo dois suplentes;
g) A partir do segundo grupo de jogos inclusivé, podem ser
introduzidas alterações com a entrada de suplentes, ficando estas ao
critério do capitão de equipa;
h) Um jogador que é substituído, po de regressar ao jogo,
apenas num Grupo de Jogos seguinte, tendo forçosamente que
regressar à mesma posição onde iniciou o jogo ;
i) No caso de um dos atletas inscrito no boletim de jogo, não
comparecer no início do encontro, poderá integrar a equipa na
grelha seguinte à sua chegada;
j) Antes de cada jogo, o delegado de cada Clube entrega ao
delegado do Clube adversário, em simultâneo, a lista com a
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composição da sua equipa, utilizando o boletim próprio para o
efeito;
l) A informação constante nos Boletins de Jogo, bem como os
resultados parciais de cada partida deverão ser inscritos no prazo de
48 horas, pelo Clube visitado, no portal de gestão desportiva da FPB,
utilizando a password de acesso disponibilizada ao Clube ;
Na Fase Final:
a) Sendo aplicável, aplica-se tudo o que vai dito para a fase
distrital;
b) As equipas são con stituídas por cinco jogadores jogando
contra todos os adversários uma partida (conforme boletim
de jogo a disponibilizar ), sendo o resultado dessa partida
contabilizado para a respectiva equip a, seguindo o jogo até
final;
c) Os jogos são disputados no sistema de Bola 8 – Race to 13 e
cada partida ganha por um jogador, represe nta 1 (um)
ponto, terminando o jogo logo que uma Equipa atinja 13
pontos, ficando o resultado na situação em que se
encontrar no momento ;
d) Cada equipa pode fazer constar no Boletim de Jogo, apenas
1 suplente;

4. As Fases Finais têm como datas previstas os dias 21, 22 e 23 Junho de 2013
podendo, no entanto , sofrer alterações resultantes do n úmero de atletas e
Equipas Inscritos ou outros imponder áveis relacionados com a organizaç ão;

Saudações desportivas
A Direcção
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