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ÉPOCA DE 2013-2014 – INFORMAÇÕES

Caros associados e atletas,

A Direcção da Federação Po rtuguesa de Bilhar, vai iniciar esta nova época como a sua
primeira época de gestão e estratégia desportivas própria. Assim, importa salientar
que os novos regulamentos, geral e específicos de cada modalidade espelham a
continuidade genérica de modelos desportivos já provados e assentes, ao mesmo
tempo que lhes é incutida a su a visão pró pria do nosso desporto.
Destaque-se as alterações resultantes da criação de modelos competitivos mais justos
e adequados ao mesmo tempo que se previlegia entendimento do Bilhar como um
desporto com responsabilid ades, quer no seu desenvolvimento e divulgação bem como
na formação e nas suas representações internacionais .
De seguida apresentaremos alguns asp ectos relativos a cada variante e outros dados
relativos ao planeamento e gestão da competição desportiva .

CARAMBOLA:
Competições Individuais:
Para a época de 2013 -2014 pretendeu -se no essencial manter o modelo competitivo
que tem vindo a ser aperfeiçoado ao longo das últimas épocas, introduzindo -se agora
algumas alterações com o objetivo de uniformizar o modelo de disputa em todas as
Divisões. Assim:
Em cada uma das 4 divisões disputar -se-ão:
- 4 open´s
- Campeonato Regional
- Campeonato Nacional
- Taça de Portugal, comum a todas as divisões.

Todas as provas contarão para o Ranking final, o qual determinará as subidas e
descidas de divisão.
Disputar-se-ão ainda 3 opens de 1 tabela que apurarão para o Campeonato Nacional
de 1 tabela e o Campeonato Nacional de Esperanças.
É uniformizado o comprimento das partidas (50 en tradas), diminuindo -se o número de
carambolas para 40 -35-30-25, respectivamente nas divisões de Elite, 1ª. 2ª e 3ª
divisões.
Nas provas por set´s é introduzido

limite de entradas (25). Todos os jogos com

excepção da final são disputados à melhor de 3 set’s.
Nas provas com relógio o tempo passa para 40 segundos.
Competições por Equipas:
Mantem-se o modelo competitivo com alguns ajustes. Assim o CNE da 1ª divisão passa
a disputar-se às 40 carambolas e o CNE da 2ª divisão às 30 carambolas . Tal como dos
Individuais o limite será para ambas as divisões de 50 entradas.
Na 2ª divisão se houver mais de 10 equipas serão feitas 2 séries .
Na TPE haverá também limite de entradas nos set’s (25) e apenas a final será à melhor
de 5 set´s.
O Torneio de abertura será agiliza do com grupos de 4/5 equipas a uma volta e fase
final com 8 equipas em KO dire cto.

POOL:
Competições Individuais:
É introduzido o Campeonato Nacional Individual de 14+1.
São reformuladas as divisões superiores criando -se as 1ª e 2ª Divisões Nacionais.
São alteradas as distâncias na disciplina de Bola 8.
A Taça de Portugal deixa de contar para os Rankings de final de época.
As inscrições no Pool Feminino passam a € 5,00 por Open e a inscrição na Taça de
Portugal de Pool Feminino é gratuita.
Competições por Equipas:
É alterado o modelo de competição passando o mesmo a ser disputado em quatr o
jogos: um de Bola 8, dois de Bola 9 e um de Bola 10.
Passa a admitir-se o empate.

Passa a exigir-se 2 mesas para a disputas dos jogos de equipas, sendo que apenas se
admite a utilização de uma mesa em distritos onde se p retenda iniciar a competição
por equipas e a título excepcional.

POOL PORTUGUÊS:
Competições Individuais:
De modo a aumentar a competitivade dos quadros de competição, s ão introduzidas
novas divisões em novos distritos.
A Taça de Portugal deixa de contar para os Rankings de final de época.
Competições por Equipas:
Extingue-se com o Torneio de Abertura , passando o Campeonato Nacional a comportar
duas fases dentro da fase regional.
Não se considera como prioritária a organização do Torneio de Encerramento deix ando
esse espaço às Associações, conjuntos de Clubes ou

Clubes que pretendam tomar a

iniciativa de organização de p rovas, de modo a reforçar as estruturas distritais.
Passa a admitir-se o empate.

SNOOKER:
Competições Individuais:
É introduzida a Taça de Portugal Individual.
Competições por Equipas:
Introduz-se a Supertaça.
Passa a admitir-se substituições nos jogos de equipas.

AMERICAN POOL:
Competições Individuais:
Reformula-se o Campeonato Nacional e é introduzida a Taça de Portugal Individual.
Competições por Equipas:
No âmbito das provas promocionais será apresentada brevemente uma competição
nova e atractiva, importante para a angariação de novos atletas.

DOCUMENTOS E OUTROS TÓPICOS:
Estão disponibilizados no site da FPB o conjunto de documentos relativos ao
planeamento e gestão da competição desportiva, nomead amente o novo Regulamento

Geral, os novos Regulamentos Específicos, bem como os novos documentos relativos a
apoios e subsídios a Clubes e Atletas.
Por outro lado e de modo a tornar o portal de gest ão desportiva da FPB ainda de mais
fácil e intuitiva utilização, foram-lhe introduzidas profundas alterações aos mais
diversos níveis e foi-lhe atribuído um novo endereço: WWW.PORTALBILHAR.PT.
Assim e a partir do dia 2 de Setembro encontrar-se-á aberta, na área reservada aos
clubes, a possibilidade de se proceder à renovação e/ou obtenção das Licenças
Desportivas dos Atletas, para a época desportiva que se inicia.

CONFIRMAÇÃO DOS DIREITOS DESPORTIVOS DOS ATLETAS:
Informam-se todos os interessados, que para os atletas manterem os direitos
desportivos conquistados na época que agora termina, deverão obter a sua Licença
Desportiva até ao dia 20 de Setembro de 201 3, momento a partir do qual, caso não
obtenham a referida Licença, verão revogados todos os seus direitos desportivos.

Dá-se especial realce ao facto de o s atletas pertencentes às divisões distritais
superiores de Pool Português deverem proceder à sua inscrição nos respectivos
Circuitos de Opens, à semelhança da Carambola de Elite e das 1ª e 2ª Divisões de Pool ,
caso contrário, verão os seus direitos desportivos revogados nessa modalidade.

Termina-se, informando que os novos Regulam entos são fruto da visão da Direcção da
FPB no que à gestão e estratégias desportivas diz re speito e foram igualmente
resultado de inúmera consultas e opiniões de Clubes e atletas que de forma directa ou
indirecta foram cons ultados pela FPB.

A TODOS UMA EXCELENTE ÉPOCA DESPORTIVA!

Saudações desportivas
A Direcção

