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Circular nº 1 – 2019/2020

03-09-2020

Início da Época 20 19-2020

Caros associados ,
Bem-vindos à nova época desportiva das competições da Federação Portuguesa de
Bilhar.
Para esta nova época a dire ção da FPB informa o seguinte:
Com o início desta no va época foi introduzido um novo “site” oficial da FPB que se
pretende mais claro e objetivo, moderno e de mais fácil utilização, mantendo o seu
caráter informativo e cumprindo os requisitos legais obrigatórios .
De acordo com os modelo s desportivo s aprov ado s pela Direção da FPB para a presente
época, já foram publicados os respetivos R egulamentos, estando os mesmos no site
www.fpbilhar.pt .
No portal de gestão desportiva da Federação Portuguesa de Bilhar , Já estão dispo níveis
as filiações e inscrições para a nova época de 20 19/2020.
Neste processo relembram-se algumas questões que consideramos relevantes :
- O portal dispõe da informação relativa ao s créditos obtidos pelos clubes na
época desportiva anterior;
- Os gestores desportivos dos clubes podem aced er à funcionalidade de utilizar
os créditos para pagamen to dos itens (inscrições e Licenças D esportivas) que se
encontram em pagam ento;
- A filiação dos Clubes é de liquidação obrig atória e não pode ser utilizado
qualquer Crédito desportivo para o efeito;
- O procedimento de utilização de créditos é idênti co ao modelo de geração de
Referências Multibanco, devendo para isso ser escolhida a opção “Utilizar Crédito” no
separador “Gestão” do portal da FPB;

- Com esse procedim ento, cada clube visualiz ará o co njunto de it ens que se
encontram por liquidar (independen temente de haver sido gerada ou não Refª MB), o
valor total de Crédito que tem dispo nível e, à medida que sele cione os itens para
liquidar com Crédito, o val or acumulado do pagamento a efe tuar;
- Com a co nfirmação da utilização do crédito, os itens ficam automaticamente
pagos, o saldo a tualizado e a operação concluída;
- A utilização de Créditos Desportivos par a liquidação de inscrições e/ou
Licenças D esportivas, apenas pode ser efe tuada durante o período de pagamento
válido das respetivas transa ções;
- Todo o restante processo de inscrições se mantém igual ao dos anos anteriores .

Informamos de seguida os prazos limite para a confirmação dos Direitos Desportivos
de Equipas e Atletas:
- Confirmação dos Direitos Desportivos Individuais :

20/09/2019;

- Aquisição de pacotes de Provas Individuais :

27/09/2019;

- Inscrição de Equipas :

27/09/2019;

- Inscrição nas Taças de Portugal Individuais :

04/10/2019;

As datas acima indicadas aplicam-se a to das as modalidades.

Tal como em anos anteriores , as competições iniciar -se-ão com a disputa das
Supertaças de Equipas, as quais estão previstas realizarem -se nos dias 28 de Setembr o
(carambola) e 5 de Outubro de 2019 (Pool, Pool Português e Snooker) , em datas e
horários a anunciar.

A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BILHAR CUM PRIMENTA TODOS OS CLUBES E ATLETAS E
DESEJA UMA ÉPOCA D ESPORTIVA CHEIA DE SUCESSOS!

Saudações Desportivas
A Direção da FPB

