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Circular nº 12 – 2021/2022        22-05-2022 

 

FASES FINAIS NACIONAIS DE POOL  FEMININO 

 

Caros associados e at letas,  

A Direção da FPB anuncia ,  as datas e vagas para  as Fases Finais Nacionais de Pool  

Feminino que  decorrerão no  Palace Hotel  Termas do  Bicanho, em Soure ,  lembrando a  

apl icação anunciada de um critério de part ic ipação nas Fases Finais  mais favorável  em 

relação ao dos regulamentos em vigor ,  nos seg uintes termos:  

 

Datas: 

•  Competição Individual  

-  Taça de Portugal :  dia 8 de Julho (tarde e noit e);  

-  Campeonato Nacional:  dias 8 (noite) e 9 de j ulho;  

 

• Competição Equipas  

-  Taça de Portugal :  dia 9 de julho (tarde e noite);  

-  Campeonato Nacional :  dias 9 (noite) e 10 de Julho;  

 

Vagas: 

•  Competição Individual  

-  Taça de Portugal :   

Aveiro/Braga/Porto:  7 at letas;  

L isboa:  1 at leta.   

-  Campeonato Nacional:  

Aveiro/Braga/Porto:  5 at letas;  

L isboa:  3 at letas.  
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• Competição Equipas  

Todas as equipas inscritas e conf irmadas .  

 

 

Por ser út i l  e  v inculat iv a,  transcreve-se nota  final  que consta do Regulamento  de 

Apoios e Subsídios  da FPB,  aconselhando a int egral  le itura e cumprimento da mesma:  

 

“Os Clubes e At letas que não not ifiquem atempadamente a FPB (mínimo de 5 d ias antes 

do in ício  da prova) da não ut i l ização do alo jamento,  verão ser debitado o  valor 

correspondente ao alo jamento pago pela  FPB.”  

 

Saudações desport ivas,  

A Direção,  

 


