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Caros associados e atletas,

Homologação de provas não oficiais – Bilharmania
No âmbito da preparação da nova época e de acordo com o esforço no sentido de regularizar
as organizações de provas não oficiais de bilha r que se realizam em Portugal, vem a Direcção
da Federação Portuguesa de Bilhar anuncia r que após a a presentação pela organização
Bilharmania de um projecto para a melhoria do nosso desporto , sustentado, com respeito e
em sintonia com a organização das competições e incremento do plano desportivo e
organizacional por parte da FPB , decidiu atribuir a homologação das provas da Bilharmania
para a época 2015/2016 , no estrito cumprimento das obrigações l egais e regulamentares e
outras disposições em vigor.
A FPB entende ser útil para o bilhar no nosso país o desenvolvimento desta parceria que terá
como principais benefícios o alcance de novos atletas para a competição em geral, com
especial ênfase nos atletas jovens e nas atletas femininas.
Este é o primeiro passo do que se espera ser uma nova página no bilhar português, onde com
total respeito pela tutela do desporto pela FPB, as organizaçõ es a ela associadas podem
passar a ter um papel novo e importante para o objectivo de todos.
Esta homologação , que não é exclusiva, é fruto do trabalho conjunto entre as duas
organizações – FPB e Bilharmania – e prova que é possível levar a bom porto os seus
projectos quando as boas intenções se superam a interesses particulares e desapropriados.
Esperemos que sirva de bom exemplo para todos os que, verdadeiramente , querem um Bilhar
melhor em Portugal.
Saudações desportivas
A Direcção da Federação Portuguesa de Bilhar

