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Caros asso ciados e atletas ,
A Direcção da Federa ção P ortuguesa de Bilha r informa o seguinte :

Torneio Distrital de Pares de Pool Português
Pretendend o dar respo sta aos a nseios d os cl ubes e a tletas de verem mais competiçã o
no âmbi to do Pool Português, n omeadamente no que às provas pr omocio nais diz
respeito , de cidiu a Federa ção P ortugues a de Bilhar criar uma n ova competi ção com a
designação de Tor neio Dis trit al de Pares de Pool Por tuguês.
Assim, aprese ntamos abaixo a n ova compe tição de P ool P ortuguês sendo que está
publicado o regulamento da pr ova em www.f pbilhar.pt.

Competição Distrital de Pares de Pool Português
Equipas constituídas por 2 Atletas
Máximo de 5 confrontos por Jogo:
1. Atleta 1 (Equipa Visitada) vs Atleta 1 (Equipa Visitante) – Race to 2 partidas
2. Atleta 2 (Equipa Visitada) vs Atleta 2 (Equipa Visitante) – Race to 2 partidas
3. Partida de Scotch Double – Race to 2 partidas
4. Atleta 1 (Equipa Visitada) vs Atleta 2 (Equipa Visitante) – Race to 2 partidas
5. Atleta 2 (Equipa Visitada) vs Atleta 1 (Equipa Visitante) – Race to 2 partidas
Sistema de Campeonato (Todos contra todos)
Race to 2 - Fase de Apuramento; Race to 3 – Fase Final
Fase de Apuramento (entre 4 e 8 equipas por série) seguida de fase final distrital com as
equipas melhor classificadas de cada série
Inscrição € 50,00
80% do valor de inscrições em prémios
*Este resumo não dispensa a leitura integral do Regulamento

Informação Geral
A prova tem carácter distrital e é constituída por uma competição de pares de Pool Português.

Anúncios e Pagamentos
As inscrições das equipas deverão ser efectuadas entre o dia 4 e 17 de Outubro utilizando os meios
normais da FPB devendo o pagamento a confirmar a mesma ser feito até ao dia 21 de Outubro.
O Valor da inscrição por equipa é de € 50,00.
O Calendário das provas referentes a cada distrito poderá ser consultado no Portal de Gestão Desportiva
da federação (www.portalbilhar.pt).

Número de Equipas
É permitido aos Clubes a inscrição de várias Equipas, sendo que neste caso deverão disputar séries
diferentes, e se isso for impossível, deverão disputar os jogos entre si nas primeiras jornadas de cada
volta. Os clubes podem inscrever Equipas em mais do que um Distrito.
No acto de inscrição, os Clubes deverão indicar quais as instalações desportivas que vão utilizar, quando
na qualidade de visitado, sendo necessário no caso de um Clube não dispor de instalações desportivas
próprias, a autorização por escrito do proprietário das instalações desportivas que forem indicadas.
Não existindo número máximo de equipas por distrito, sendo que cada série terá entre 4 e 8 equipas,
após atingido o total de 8 equipas proceder-se-á à divisão do número total em duas ou mais séries até
ficarem distribuídas todas as equipas. Sempre que possível todas as séries terão o mesmo número de
equipas sendo que as mesmas serão criadas por sorteio condicionado pela regra mencionada no início
deste ponto e pelo facto de poderem ser criadas séries respeitando a distribuição geográfica do distrito.

Equipas participantes
Podem inscrever equipas todos os clubes que tenham Equipas Inscritas nas provas Oficiais da Federação
Portuguesa de Bilhar. O Torneio decorrerá durante o período da época de Pool Português (entre
Outubro e Julho).
§ Poderão inscrever Equipas os distritos que não têm competição em provas oficiais da FPB
desde que não tenham tido na época transacta competição por equipas de Pool Português.

Constituição das Equipas
As equipas são compostas pelos atletas que, à data do termo do prazo para a entrega das Listas de
Constituição das Equipas, estejam vinculados ao clube e façam parte do plantel de uma equipa inscrita
numa competição oficial, à excepção do que vai dito no parágrafo anterior.
No máximo, uma Equipa pode fazer constar 4 atletas na Lista de Constituição da Equipa.
A constituição de cada Equipa jogo a jogo, é da responsabilidade do respectivo Clube.

Sistema do Torneio
A prova realiza-se em duas fases.


1ª Fase:

Disputada no sistema de jornadas a duas voltas;
Nesta fase, as equipas que jogam na condição de visitadas, assumem as respectivas taxas.


Fase Final:

Disputam-se 2 Quadros em duplo KO até à meia-final que passa a KO directo até à Final.
1º Quadro:
8 a 16 equipas, composto pelas equipas melhor classificadas, em cada série, considerando o
número total de equipas inscritas no distrito.
2º Quadro:
Este quadro é composto pelas restantes equipas inscritas.
Esta Fase disputar-se-á em local escolhido pela FPB será definida uma taxa de jogo, todos os
jogos são disputadas nos sistema de Race to 3 e os jogos serão disputados em 2 mesas

Sistema de Jogo e Distâncias
Em cada Jogo, os atletas defrontam-se conforme o preenchimento do boletim de jogo e nos seguintes
termos:
Confronto 1 - Atleta 1 da Equipa Visitada vs Atleta 1 da Equipa Visitante – Race to 2
Confronto 2 - Atleta 2 da Equipa Visitada vs Atleta 2 da Equipa Visitante – Race to 2
Confronto 3 - Confronto de Scotch Double – Race to 2
Confronto 4 - Atleta 1 da Equipa Visitada vs Atleta 2 da Equipa Visitante – Race to 2
Confronto 5 - Atleta 2 da Equipa Visitada vs Atleta 1 da Equipa Visitante – Race to 2

No caso de um dos atletas inscritos no boletim de jogo, não comparecer no início do encontro, poderá
integrar a equipa na partida seguinte à sua chegada sendo-lhe, no entanto, averbada a derrota na
partida anterior. São admitidas substituições a partir do Jogo 3, inclusivé.
Todas os jogos serão disputadas apenas em 1 mesa e no sistema de Race to 3 confrontos.

Classificação
A classificação é estabelecida pela soma dos pontos conquistados em cada encontro, sendo atribuídos 3
e 0 pontos, respectivamente, por vitória e derrota. A falta de comparência é penalizada com 2 pontos
negativos.

Prémios
Às equipas melhor classificadas serão atribuídos prémios em crédito ao Clube de acordo com a
proporção das inscrições no respectivo distrito. O valor dos prémios a atribuir é obtido a partir da Tabela
a publicar.

Equipamento
É obrigatório em todos os jogos do torneio a utilização do traje B definido pelo Regulamento Geral da
FPB.

Regras adicionais
Em caso de omissão de qualquer regra neste documento a mesma deve ser suplantada pelas Regras de
Bola 8 da modalidade de Pool Português da FPB assim como pelo Regulamento de Pool Português para a
competição de equipas e demais regulamentos da FPB.

Saudações Despo rtivas
A Direcção da FPB

