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Caros associados e atletas,
Na linha do que já foi informado anteriormente, a Federação P ortugue sa de Bilhar
introduziu para esta nova época, alterações de elevada importância na administração
financeira das taxas e inscr ições de atletas e clubes , nomead amente mediante o
pagamento através do sistema multibanco.
Dando hoje início à nova época desportiva 2 014/2015, informa-se que está disponível
no Portalbilhar o pedido de filiação dos clubes para este novo ano desportivo.
Assim, no Portalbilhar, os clubes deverão , com os seus os utilizadores actuais,
efectuar o pedido de filiação d o clube para a época desportiva, sendo que só a partir
do pagamento da referência gerada poderão iniciar o processo de inscrições .
O utilizador que fizer o pagamento será associado, de forma automática, como o
utilizador responsável do clube, com permissões para gerir atletas (renovações,
novos atletas, inscriçõ es em provas) e equipas.
Novamente se lembra que os atletas deverão, como habitualmente, confirmar os
seus direitos desportivos até ao dia 19 de Setembro, mediante a obtenção da sua
Licença Desportiva, e que os Clu bes deverão confirmar a inscrição das suas equipas
nas competições das divisões correspondentes até dia 26 de Setembro. A partir
daquelas datas todos os direitos desportivos serão revogados e as equipas e atletas
serão excluídos das respectivas divisões.

Ao que os regulam entos desportivos diz respeito a FPB mantém os modelos
competitivos do ano anterior com algumas melhorias significativas mas sem alterar a
essência das competições , à excepção do American Pool, em relação ao qual a FPB
decidiu retirar o cará cter de competição oficial, dada a baixíssima adesão dos atletas
e clubes a esta vertente do Pool .
Mais se informa que as alterações a que os Regulamentos foram sujeitos são
resultado da sua adaptação aos modelos i nternacionais, quando aplicável, da sua
natural evolução e igualmente das opiniões e sugestões de Clubes a Atletas.

A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BIL HAR SAÚDA TODOS OS SEUS ASSOCIADOS E DESEJA
AOS CLUBES E ATLETAS UMA ÓPTIMA ÉPOCA DESPORTIVA!

Saudações Desportivas
A Direcção da FPB

