Federação Portuguesa de Bilhar
Avenida João XXI, 43, 1º Dto. - 1000-299 LISBOA
Tel: 21 3153220|Fax: 213538497 | email: fpbilhar@vodafone.pt |Site: www.fpbilhar.pt

CIRCULAR Nº 0047 – 2012/2013

16-04-2013

Pool Portugu ês

Caros associados e atletas:
Para além da realização do Torneio de Encerramento Sub 25, vocacionado para a
captação de jovens atletas, decidiu a Direcção da FPB organizar uma Liga Distrital de
Pool Português por equipas . Desta forma, salvaguarda os clubes e atletas da FPB
proporcionando-lhes competição até final do ano desportivo e abre espaço a novas
equipas que queiram desde j á iniciar a competição.
Assim, mantendo-se abertas as inscrições para o Torneio de Encerramento Sub25 at é
ao dia 28 de Abril, est ão igualmente abertas at é essa data as inscriç ões para a Liga
Distrital, sem limitações de idade ou outras, permitindo a constituiç ão de novos
plantéis.
A Liga Distrital de Pool Portugu ês por equipas terá o mesmo modelo competitivo do
Torneio de Abertura, o mesmo custo de inscrição e o mesmo modelo de atribuiç ão de
prémios.
A competição realizar -se-á em sistema de Grupos de entre 4 a 6 equipas, sendo a
organização das séries regida por critérios de ordem geográfica, mas considerando a
distribuição das equipas de acordo com a Divisão a que pertencem.
Toda a regulamentação relativa à realização dos jogos é a mesma do Regulamentos dos
Campeonato s Nacionais.
Realização da Prova - A Prova é composta por duas fases:
Fase de Grupos: Comportando séries regionais de 4 a 6 equipas, em s istema de “Poule”
a duas voltas.
Em Zonas/Distritos com 2 Séries : São apuradas para a Fase Final, as Equipas
classificadas nas duas primeiras posições de cada Grupo.
Em Zonas/Distritos com 3 Séries : São apuradas para a Fase Final as equipas
classificadas nas duas primeiras posições de cada Grupo e as duas melhores terceiras
classificadas.
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Em Zonas/Distritos com 4 séries : São apuradas para a Fase Final as Equipas
classificadas nas duas primeiras posições de cada série.
Em zonas/Distritos com 5 ou mais séries, caberá à Direcção da FPB definir qual o
modelo competitivo que permitirá o acesso de 4 equipas às Fase Final.
O critério de desempate é o mesmo em toda a Fase de Grupos.
A Fase Final será disputada por 4 a 8 Equipas em cada distrito e disputar-se-á em
sistema de eliminação directa, sendo o sorteio livre.
À Equipa vencedora será atribuído o respectivo trof éu.
As restantes disposições regulamentares são iguais às expressas nos Regulamentos do
Campeonatos Nacionais .
Lembramos que só serão aceites as inscrições de equipas de clubes com a s ituação
financeira regularizada, junto da FPB.

Saudações desportivas
A Direcção
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