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Circular nº 17 – 2019/2020

03-06-2020

FINALIZAÇÃO ANTE CIPADA DAS COMPE TIÇÕE S DISTRITAIS, RE GIONAIS E ZONAIS

C aros associados e atletas,

No âmbito da atual situação pr ovocada pela C ovid- 19 e tendo em conta todos os
considerandos

de

comu nicações

anteriores ,

acrescentando

o

fato

de,

por

legislação, não ser possível retomar a s co mpetições , a Direção da Federação
Portuguesa de Bilhar info rma o s eguinte :
1. A Direção da federação deliberou considera r como finalizadas todas as
competições distritais, regionais e zo nais ;
2. As competições são validadas e h omologadas c om as seguintes premiss as:
2.1 São atribuída s as clas sificações conside ra ndo apenas a s j ornada s que se
encontravam completas, pelo q ue todos os resultados de j ogos respeitantes a
j ornadas incompletas fo ram elimin ados;
2.2 Fin do o procedimento anter ior, em séries com número ímpa r de equipa s,
em que se verificou que as equipas de uma mesma série não dispõem do mesmo
número de j ogos rea liz ados, foi e fetuada a maj oração da po ntuação das equ ipas
com menos j ogos atribuindo - lhes o n úmero d e pontos adicionais cor respondentes
ao rácio (média resultante) entre o número de pontos obtidos na fase em disputa e
o número de j ogos disputado s;
2.3 Nos casos em que o resultado não corre spondia a um número inteiro,
procedeu- se ao arredondamento conside rando que até 0,44 o arredond amento foi
efetuado

para

a

u nidade

infe rior

e

p a ra

valores

arredondamento e fetuou - se para a unidade su peri or;

s uperio res

a

0,4 4

o

2.4 O incremento dos p ontos obtid os com bas e neste critério verifica - se nos
seguintes moldes:
2.4.1 No PPT, nos casos ap licáveis, o valor o btido foi somado aos pontos
extra, j á em vigor nas classificações da 2.ª Fase dos C ampeonatos
de equipas;
2.4.2 Nas restantes variantes, sempre que necess ário, foi criada uma
coluna de "pontos extr a" onde estão visí veis o s pontos resultantes
deste cálcul o.
3. Serão atribuídas as subida s de divisão a todas as equipas e atletas que se
encontrem nas posições de acesso às divisõ es superiores no s respetivos
rankings e nos termos dos regulamentos em vigor para a época 2019/202 0,
com as necessárias adaptações resu ltantes da present e circular;
4. Apenas ser ão desp romovida s as equip as e os atletas que, à data da
suspensão das competições, se encontravam j á desclassificados ou em
posição de desclassificação ou descida m atematicamente irreversível ;
5. C onsequentemente

na

época

2020/202 1

haverá

um

alargamento

das

divisões nos termo s dos Regulamento que a fe deração vier a publicar.
6. E sta decisão foi tomada ap ós consulta da s A ssociações Distritais e com a
colaboração das C omissõe s Técnicas distritais e regionais.

A Direção da Federação Portuguesa de Bilha r informa ai nda que irá imp lementar
na época 20 20/2 021 , um conj unto de medi das fina nceiras e econó micas pa ra
aj udar os C lubes e atletas a fazer face ao contexto da C OVID- 19.

Saudações Desportivas
A Dire ção da FPB

