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INFORMAÇÃO N.º 2 - 2021/2022 
 

POOL  

Associação Madeirense de Bilhar vem por este meio informar que em virtude de não 
termos tido competição regular de POOL na época 2020/2021, apenas Taça de 
Portugal, a FPB informa que as equipas/individuais que se tinham inscrito nesta 
modalidade, podem jogar em 2021/2022 sem liquidar novamente as inscrições, sendo 
para este efeito utilizada a verba liquidada na época anterior. 
Apenas beneficiam desta situação as equipas/individuais que vão se inscrever em POOL 
nesta época não sendo devolvida qualquer verba a quem não se inscrever. 
Mais informamos que o Campeonato POOL serie Madeira será disputado no sistema de 
bola 8, Bola 9, e bola 10, segundo o regulamento da F.P.B mantendo-se na Taça de 
Portugal de POOL o sistema de bola 8, bola 9, bola 9 e bola 10.   
 
 

INDIVIDUAL 

TAÇA DE PORTUGAL  

Associação Madeirense de Bilhar vem por este meio informar que se encontra a decorrer as 

inscrições para a Taça de Portugal de Pool Português e de POOL até ao dia 01 de Outubro às 17 

horas, o valor de inscrição é de 10€ cada modalidade. O respetivo pagamento terá de ser 

efetuado até dia 01/10/2021 às 17 horas. 

▪ Taça de Portugal de Pool Português 

▪ Taça de Portugal de POOL 
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CAMPEONATO INDIVIDUAL (OPEN´S) 

POOL PORTUGUÊS 

A AMB informa a todos os atletas que até ao próximo dia 01/10/2021 (6ª feira) às 17 horas, 

irão estar a decorrer as inscrições para as seguintes provas individuais: 

▪ 1ª Divisão de Pool Português, nesta prova apenas podem competir os jogadores 

que detêm o direito desportivo para tal prova, conquistado na época passada 2020/21, 

o pagamento do circuito terá de ser efetuado até ao dia 01 de Outubro às 17 horas, 

cujo o valor é 80€. Os atletas que não confirmem os direitos desportivos ficam sem o 

mesmo. 

▪ 2ª Divisão de Pool Português, nesta prova podem se inscrever todos os restantes 

atletas.  

 

POOL 

A AMB informa a todos os atletas que até ao próximo dia 01/10/2020 (6ª feira) às 17 horas, 

irão estar a decorrer as inscrições para as seguintes provas individuais: 

▪ 1ª Divisão de POOL, nesta prova apenas podem competir os jogadores que detêm o 

direito desportivo para tal prova, conquistado na época passada 2020/21, o 

pagamento do circuito terá de ser efetuado até ao dia 01 de Outubro às 17 horas, cujo 

o valor é 65€. Os atletas que não confirmem os direitos desportivos ficam sem o 

mesmo. 

▪ 2ª Divisão de POOL, nesta prova podem se inscrever todos os restantes atletas. 
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Notas:  

1. Caso o atleta se inscreva em todos os Open’s o valor total da inscrição é de 80€ (Pool 

Português e 65€ POOL) beneficiando-se assim os atletas que pretendem realizar o 

circuito na íntegra, caso contrário o custo por open é de 15€.  

2. As Condições mencionadas são validas para ambas as vertentes mencionadas 

anteriormente. 

3. Relembramos que as inscrições só poderão ser efetuadas pelos responsáveis do clube, 

por email para associacao.madeirense.bilhar@gmail.com. 

4.  As inscrições por telefone não são validas. 

5. As inscrições só são consideradas válidas após respetivo pagamento.  

SORTEIOS 

Associação Madeirense de Bilhar informa a todos os interessados que o sorteio de início 

de época será realizado no dia 08 de Outubro, às 19 horas na sede da AMB Rua Padre 

Agostinho de Freitas no Caniço. 

 

FALTA DE COMPARÊNCIA  

A Associação Madeirense de Bilhar informa que as penalizações por faltas de 
comparência são as seguintes: 

Atenção: 

1. Provas por Equipas – 50€ (cinquenta euros) e penalização em pontos na 
classificação geral 

2. Nas provas Individuais – 10€ (dez euros) e penalização na pontuação do Ranking 
3. As Faltas de comparência nas últimas duas jornadas têm penalizações adicionais 

previstas nos Regulamentos Federativos, seguidos por esta AMB. 
4. As multas terão de ser pagas antes do jogo seguinte. 

 
 

Associação Madeirense de Bilhar, 23 de Setembro de 2021 

O Presidente,  

Miguel Nuno Freitas Marques da Silva 
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