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Informações de Pool Português equipas 

 

Caros associados,  

Seguem informações relativas às competições de Pool Português: 

1.  Abertura de plantéis das equipas:  

-  Está aberto excecionalmente um período de alteração dos planteis das 

equipas até ao próximo domingo, dia 2 de maio, de modo a que os clubes 

possam fazer os acertos necessários devido ao longo período de paragem 

das competições; 

-  Abrirá um novo período de alteração dos planteis,  no f im de semana  após 

o f inal da primeira volta da fase distrital  de cada uma das divisões; 

-  Depois deste período, não existirão mais alterações aos planteis até à 

fase f inal Nacional.  

2.  Na impossibi l idade de se competir a 2ª fase distrital,  a subida de divisão e 

o apuramento das equipas para a Fase Final dos respetivos Campeonatos 

Nacionais,  far-se-ão através da classif icação dos melhores classif icados de 

cada série e quando existam duas ou mais equipas em disputa da última 

vaga do distrito, serão efetuados jogos entre as mesmas, na condição de 

visitado e visitante.  Excecionalmente, na 3ª divisão do Porto, existindo 6 

séries, a atribuição das 4 vagas será efetuada mediante a disputa de 2 

séries de 6 equipas cada, compostas pelos 1º e 2º classif icados de cada 



 
 

  

série da 1ª fase distrital,  classif icando-se  para a Fase Final Nacional e 

subindo de divisão os 2 primeiros classif icados de cada série desta fase.  

§ Os melhores classif icados de cada série disputarão igualmente 

jogos entre si ,  na condição de visitado e visitante, para apuramento dos 

respetivos Campeões Distritais e al inhamento dos Rankings. 

3.  Iniciando-se a competição na próxima semana, existirão distritos e 

divisões com mais ou menos competição, dependendo da dimensão das 

séries, sendo que o reagendamento dos jogos será efetuado o mais breve 

possível.  

 

Saudações Desportivas,  

A Direção da FPB 


