Informação N.º 1 - 2018/2019
DESTAQUES
Inscrições para a Época 2018/2019
As inscrições para a temporada 2018/2019 decorrerão entre os dias 4 e 8 (no dia
8, sábado, até às 14 horas) de Setembro de 2018.
Toda a documentação referente às inscrições dos clubes e atletas deverá também
ser entregue na sede da AMB até ao dia 8 de Setembro às 14 horas.
Os pagamentos referentes a estas inscrições deverão ser efectuados no momento
da inscrição ou por transferência bancária até a data de encerramento das inscrições.
ATENÇÃO: As inscrições apenas se encontram efectuadas após o cumprimento de todos
os requisitos acima mencionados.
Na informação que se segue, são explicados detalhadamente os procedimentos a
ter na inscrição de novas equipas, assim como na renovação da inscrição de equipas,
renovação de vínculos de atletas e transferências de jogadores para outros clubes.
Pedimos a leitura atenta deste documento para que todo o processo de inscrição
de novas equipas e jogadores decorra com a fluidez desejada.
As inscrições deverão ser efetuadas nos primeiros dias a fim de haver tempo para
se retificar situações menos correctas dentro do prazo estipulado.
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PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À CONSTITUIÇÃO DE NOVO CLUBE:
a) Fotocópia dos estatutos do clube;
b) Fotocópia do número de contribuinte;
c) Fotocópia do JORAM onde foi publicado o registo do clube;
d) Fotocópia da ata de tomada de posse dos corpos sociais;
e) Ofício do clube a solicitar a filiação na Associação Madeirense de Bilhar.

INSCRIÇÃO DE ATLETAS:
A) Renovação de inscrição de atletas:
- Licença Desportiva - Inscrição/Renovação (documento existente no site da AMB);
- Prova de exame médico atualizado.
B) Inscrição de novos atletas ou transferência de outro clube:
- Licença Desportiva - Inscrição/Renovação (documento existente no site da AMB);
- Prova de exame médico atualizado;
- Fotocópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade + Número de Contribuinte;
- 1 Fotografia de cada atleta (Atualizada).
Observações:
1 - A Licença desportiva deverá estar completamente preenchida, carimbada e assinada
pelo atleta e por dois dirigentes do clube;
2 - Todos os atletas deverão escrever de forma legível no verso da folha o endereço de
correio eletrónico e o NIB;
3 - Todos os dados dos exames médicos deverão ser feitos em ficha apropriada, criada
pelo Instituto do Desporto de Portugal, I.P, com o título de "Exame Médico Desportivo";
4 - No ato de entrega da inscrição e para além dos documentos atrás referenciados, os
dirigentes dos clubes devem ter em atenção a obrigatoriedade da entrega do Boletim
de Filiação na AMB e do Boletim de Filiação na FPB;
As taxas de inscrição serão oportunamente divulgadas.
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Composição das Equipas (Pool, Pool Português e Snooker)
Para que as equipas se organizem convenientemente relativamente à próxima
época, nomeadamente no referente à composição das suas equipas, vimos deste modo
relembrar as normas federativas no que concerne ao número máximo de atletas que
podem compôr as equipas:
1 – Pool Masculino – 8 jogadores
2 – Pool Português – 8 jogadores
3 – Snooker – 4 Jogadores
4 – Pool Feminino – 4 Jogadores
A lista com os atletas que irão compor as equipas para a 1ª volta deverá ser enviada por
e-mail até ao dia limite do encerramento das inscrições – 08/09/2019 às 14 horas.
(associacao.madeirense.bilhar@gmail.com)
As alterações de atletas para as equipas na 2ª volta deverá ser entregue em data que
será posteriormente indicada por esta Associação.

Locais de Jogo
No ato da inscrição, os Clubes deverão indicar qual o local de jogo que vão utilizar,
quando na qualidade de visitado.
Esse local será inspecionado pela AMB a fim de verificar se possui as condições
necessárias para a competição.
a) Caso um Clube não disponha de local de jogo próprio, deverá juntar uma
autorização por escrito do proprietário do local onde serão feitos os jogos.
b) Caso algum clube pretenda, durante a época desportiva, alterar o local de jogo,
deverá atempadamente, solicitar à AMB a respectiva alteração.

ESTRADA DA BOA NOVA, N.7 - SANTA MARIA MAIOR, 9060-001 - FUNCHAL
WWW.AMBILHAR.COM

ASSOCIACAO.MADEIRENSE.BILHAR@GMAIL.COM

291 745 378

924 141 140

SUPERTAÇAS – COMPETIÇÕES DE EQUIPAS

Variante: POOL PORTUGUÊS
Local de Jogo: - E. E. M.
Jogo: A.B.M.S. “A” VS Gastromadeira “A”
Data e Hora: - 11/09/2018, às 21:00 Horas

Variante: POOL
Local de Jogo: - A. B. M. S.
Jogo: Gastromadeira “A” VS Pontasolense
Data e Hora: - 13/09/2018, às 21:00 Horas

Variante: SNOOKER
Local de Jogo: - A.B.M.S.
Jogo: ABMS “A” VS ABMS “B”
Data e Hora: - 15/09/2018, às 21:00 Horas
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TAÇAS DE PORTUGAL (Série Madeira)

Snooker, Pool e Pool Português (Individual)
Estas são provas que dão acesso às Fases Finais Nacionais da Taça de Portugal. Estas
provas serão jogadas por todos os jogadores que a queiram disputar, e para tal deverão
formalizar a sua inscrição na AMB, liquidando a Taxa de Inscrição Obrigatória com valor
a definir oportunamente pela Federação Portuguesa de Bilhar.
Na Madeira, o vencedor desta prova será considerado “Vencedor da Taça da Madeira”

Snooker, Pool e Pool Português (Equipas)
Estas são provas que dão acesso às Fases Finais Nacionais da Taça de Portugal. Estas
provas serão disputadas por todas as equipas inscritas nas respectivas vertentes.
Na Madeira, a equipa vencedora desta prova será considerada “Vencedora da Taça da
Madeira”.
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POOL PORTUGUÊS
Campeonatos Individuais
Campeonato Individual da 1ª Divisão – Este campeonato será disputado por 16
jogadores e terá um total de 6 Opens, conforme determinam as normas da Federação
Portuguesa de Bilhar.
Os jogadores seleccionados para participar nestes Opens deverão formalizar a sua
inscrição na sede da AMB, liquidando a taxa de inscrição obrigatória com valor a ser
definido pela Federação Portuguesa de Bilhar.

Campeonato Individual da 2ª Divisão – Este campeonato será disputado também pelos
16 jogadores classificados imediatamente a seguir aos que compõem a 1ª Divisão, e terá
um total de 6 Opens, conforme determinam as normas da Federação Portuguesa de
Bilhar.
Os jogadores que pretendam participar nestes Opens deverão formalizar a sua inscrição
na sede da AMB, liquidando a taxa de inscrição obrigatória com valor a ser definido pela
Federação Portuguesa de Bilhar.

Campeonato Individual da 3ª Divisão – Este campeonato será disputado pelos restantes
jogadores e será composto também por um total de 6 Opens.
Os jogadores que pretendam participar nestes Opens deverão formalizar a sua inscrição
na sede da AMB, liquidando a taxa de inscrição obrigatória com valor a ser definido pela
Federação Portuguesa de Bilhar.
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TAXAS DE JOGO
Nos locais onde se disputam Opens deverá ser efetuado o pagamento da respectiva Taxa
de Jogo.
Nas fases em que apenas façam apenas um jogo haverá lugar a pagamento de 2,50€ por
jogador e nas fases em que existir mais que um jogo cada jogador terá lugar a pagar
5,00€ à casa.
Atenção: As taxas de jogo devem ser liquidadas antes de se iniciarem os jogos.

Campeonatos de Equipas
Os Campeonatos das equipas iniciar-se-ão a 17 de Setembro de 2018.

1ª Divisão
Esta época 2018/2019 o campeonato será jogado por 12 equipas, a duas voltas. No final
da época serão despromovidas as equipas classificadas no 11º e 12º lugar, sendo o seu
lugar ocupado pelas duas equipas que vencerem as Séries A e B da 2ª Divisão.

2ª Divisão
Na época 2018/2019 o campeonato terá 24 equipas, divididas em duas séries de 12
equipas, num campeonato a duas voltas.
Os vencedores de cada uma das séries A e B da 2ª Divisão garantem a subida à 1ª Divisão
Regional e o direito a participar na Fase Final Nacional da 2ª Divisão.
No final do campeonato realizar-se-á, em campo neutro, um jogo entre os vencedores
das séries A e B a fim de ser apurado o Campeão Regional da 2ª Divisão.
As equipas classificadas nas duas últimas posições de cada uma das séries será
despromovida à 3ª Divisão.
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3ª Divisão
Esta Divisão será formada por todas as equipas que não integram a 1ª e a 2ª Divisões e
pelas novas equipas que eventualmente surgirem.
As equipas que venham a compor a 3ª Divisão disputarão o título Regional, num
campeonato a duas voltas.
Os dois primeiros classificados têm direito a participar na Fase Final Nacional da 3ª
Divisão.
Os quatro primeiros classificados garantem a subida à 2ª Divisão Regional.

SORTEIOS
A Associação Madeirense de Bilhar informa a todos os interessados que a reunião de
início da época 2018/2019 e os sorteios realizar-se-ão na 4ª Feira, 12 de Setembro, na
Sede da Associação Madeirense de Bilhar na Estrada da Boa Nova, às 18:00 horas.

Sorteios a realizar:
- Torneio de Abertura de Pool – Equipas Feminino
- Campeonato Regional de Pool – Equipas Feminino
- Campeonato Regional de Snooker – Equipas Masculino
- Campeonato Regional de Pool – 1ªDivisão – Equipas Masculino
- Campeonato Regional de Pool – 2ªDivisão – Equipas Masculino
- Campeonato Regional de Pool Português – 1ªDivisão – Equipas Masculino
- Campeonato Regional de Pool Português – 2ªDivisão – Equipas Masculino
- Campeonato Regional de Pool Português – 3ªDivisão – Equipas Masculino
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POOL
Campeonatos Individuais

1ª Divisão Regional Masculinos
1ª Divisão Regional Masculinos – Este campeonato terá 6 Opens e será disputado por
16 jogadores, conforme moldes definidos pela Federação Portuguesa de Bilhar.
Esses jogadores foram seleccionados durante a época 2017/2018, apurando-se os
melhor classificados da 1ª Divisão e os 1ºs classificados da 2ª Divisão que ocuparão os
lugares dos jogadores despromovidos e desistentes.
Os jogadores seleccionados para participar nestes Opens deverão formalizar a sua
inscrição na sede da AMB, liquidando a taxa de inscrição obrigatória com valor a ser
definido pela Federação Portuguesa de Bilhar.

2ª Divisão Regional Masculinos
2ª Divisão Regional Masculinos - Este campeonato será disputado por todos os
restantes jogadores, e terá um total de 6 Opens, conforme moldes definidos pela
Federação Portuguesa de Bilhar.
Os jogadores que pretendam participar nestes Opens deverão formalizar a sua inscrição
na sede da AMB, liquidando a taxa de inscrição obrigatória com valor a ser definido pela
Federação Portuguesa de Bilhar.
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Feminino
Feminino – Este campeonato terá 6 Opens e será disputado nos moldes definidos pela
Federação Portuguesa de Bilhar

Sub-19
Sub-19 – Este campeonato será disputado por todos os inscritos, numa prova todos
contra todos.
Os jogadores que pretendam participar nesta prova deverão formalizar a sua inscrição
na sede da AMB, liquidando a taxa de inscrição obrigatória com valor a ser definido pela
Federação Portuguesa de Bilhar.

Sub-23
Sub-23 – Este campeonato será disputado por todos os inscritos, numa prova todos
contra todos.
Os jogadores que pretendam participar nesta prova deverão formalizar a sua inscrição
na sede da AMB, liquidando a taxa de inscrição obrigatória com valor a ser definido pela
Federação Portuguesa de Bilhar.

Veteranos
Veteranos – Este campeonato será disputado por todos os inscritos, numa prova em
sistema de Duplo KO.
Os jogadores que pretendam participar nesta prova deverão formalizar a sua inscrição
na sede da AMB, liquidando a taxa de inscrição obrigatória com valor a ser definido pela
Federação Portuguesa de Bilhar.
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Campeonatos de Equipas
Os Campeonatos das equipas iniciar-se-ão a 17 de Setembro de 2018.

1ª Divisão
Esta época 2018/2019 o campeonato será jogado, tal como nas épocas anteriores, pelas
10 equipas, a duas voltas.
No final da presente época descerão automaticamente à 2ª Divisão as últimas 2 equipas
e serão promovidas as duas equipas melhor classificadas da 2ª Divisão.

2ª Divisão
Na Época 2018/2019 o campeonato será jogado, tal como nas épocas anteriores, a duas
voltas.
No final da presente época serão promovidas à 1ª Divisão as duas equipas melhor
classificadas.
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SNOOKER

Campeonatos Individuais
Campeonato Regional – Este campeonato terá 6 Opens e será disputado por todos os
jogadores que o pretendam, conforme moldes definidos pela Federação Portuguesa de
Bilhar.
Os jogadores que queiram participar nestes Open´s deverão formalizar a sua inscrição
na sede da AMB, liquidando a taxa de inscrição obrigatória com valor a ser definido pela
Federação Portuguesa de Bilhar.

Campeonatos de Equipas
Os Campeonatos das equipas iniciar-se-ão a 17 de Setembro de 2018.

1ª Divisão
Esta época 2018/2019 será levado a efeito um campeonato de equipas.
Consoante o número de equipas inscritas esta AMB definirá o modelo da prova,
respeitando os regulamentos da Federação Portuguesa de Bilhar.
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ESCLARECIMENTO

FALTA DE COMPARÊNCIA
A Associação Madeirense de bilhar informa a todos os interessados sobre a falta de
comparência por equipas e provas individuais.
Atenção:
1. Falta de Comparência Equipas – 50€ (cinquenta euros)
2. Falta de Comparência provas Individuais – 10€ (dez euros)
Os pagamentos terão de ser efetuados antes do jogo seguinte.

Férias dos serviços administrativos da AMB
A AMB informa que os seus serviços administrativos encerrarão para férias do
pessoal no dia 01 de Agosto, reabrindo no dia 03 de Setembro.

FUNCHAL, 20 DE JULHO DE 2018
A DIREÇÃO

MIGUEL SILVA
(PRESIDENTE)
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