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Caros associados e atletas,

CARAMBOLA
Aproximando-se a realização de várias provas neste final de época vem a Direção da FPB fazer o
ponto de situação:
CNE 1ª DIVISÃO – Final-Six
Concluida a fase regular, foram já apuradas as 6 equipas (Porto, Leça, BCP, Sporting, Benfica e
CBA), que irão disputar a FINAL-SIX. A prova terá lugar de 20 a 23 de Junho. A Direção da FPB
estuda ainda a hipótese da prova se disputar num local com melhores condições para as equipas
e FPB. A não ser possível, a prova terá lugar no Salão do Ginásio Clube do Sul.
CNE – Final-Four
A Final-Four será disputada na ALAB dias 8 e 9 de Junho.
C. N. ESPERANÇAS
Devido à possível sobreposição de alguns atletas noutras fases finais (TPI) e ao Regional de 1ª
divisão, esta prova é adiada para 18 e 19 de Maio, ou 15 e 16 de Junho conforme algum dos
atletas esperança se apure (será disputado em 15/16 Junho) ou não (será disputado em 18/19
Maio) para a final da TPI. A data definitiva será indicada logo após a realização das ultimas
eliminatórias da TPI. A prova será disputada em 2 grupos a apurar 2 para Meias-finais/Final. Ver
abaixo o sorteio dos Grupos.
TPE – Taça de Portugal equipas
O local designado no início da época, Eborense, pode sofrer alterações em função das equipas que
se apurem para a final, assim o local no novo mapa que anexamos será a designar.
Regionais de 1ª, 2ª e 3ª divisões
Estas provas serão disputadas em Sistema AVÉ, nas datas e locais indicados no mapa geral de
provas. Chama-se a atenção para um erro no mapa, uma vez que o Regional da 2ª divisão
aparece duas vezes indicado, sendo que na segunda vez (30-31 Maio e 1-2 Junho) se trata do
Regional da 3ª divisão. O mapa irá ser alterado em conformidade.
A 1ª jornada do Regional da 1ª divisão será disputada entre os vencedores e os 2ºs classificados
das 4 séries, por sorteio. Na 1ª jornada dos Regionais da 2ª e 3ª divisões defrontar-se-ão, por
ordem inversa da classificação os 4 jogadores da Zona Norte e os 4 da Zona Sul. As jornadas
seguintes seguirão o sistema avé, sendo que á 5ª jornada serão definidas, mas não divulgadas,
as duas últimas jornadas, as quais serão jogadas pela ordem mais conveniente ao desenrolar da
prova. Os sorteios serão públicos (ver abaixo).

Campeonato Nacional de 1 tabela
A fase final será disputada pelos 8 finalistas em 15 e 16 de Junho, no CBA. Os apuramentos dos 4
finalistas de cada Zona serão feitos em data a anunciar, e serão disputados em duplo KO, a
apurar 4 de cada Zona. Face a vários pedidos recebidos a FPB irá prolongar as inscrições até 5 de
Maio, até ao limite de 32 jogadores por Zona. As datas da fase preliminar serão publicadas após o
fecho das inscrições.
Sorteios
O sorteio do C. N. Esperanças será efetuado no domingo, 28 de Maio, às 11 horas no salão do F.
C. Porto e os sorteios da Fase Final da TPI e da Fase Final do Regional da 1ª divisão – Zonas Sul e
Norte, no dia 1 de Maio às 17 horas, no salão do Ginásio Clube do Sul.
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Saudações desportivas,
Armando Cunha – VP FPB - Carambola
João Rafael – Comissão Técnica FPB
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