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COMUNICADO 1 – ÉPOCA 2022/23 

 

 

 

 

Caros associados, 

 

Está prestes a iniciar-se uma nova época que esperamos e desejamos que seja de salutar 

convivência e repleta de sucessos desportivos. 

Fazemos também votos de que, no que diz respeito à organização, seja uma temporada tão boa 

como a anterior. Mas queremos fazer mais e melhor. 

Neste momento está aberto o processo de inscrições e, para evitar sobressaltos ou complicações 

de última hora, recordamos alguns prazos que devem merecer toda a atenção. 

 

• 16 de setembro: Renovação de direitos desportivos. 

• 23 de setembro: Aquisição de packs provas individuais.  

• 30 de setembro: Inscrição de equipas. 

 

O início da competição está previsto para a segunda quinzena de outubro e o final será em maio 

de 2023. 

Em relação à época anterior existem algumas novidades: 

 

• Serão realizados 3 Opens de Pool e 3 Opens de Pool Português destinados a veteranos. 

• Os Opens da 3ª Divisão de Pool Português serão jogados em fins de semana diferentes 

da 1ª e 2ª Divisões, conforme calendário disponível em www.ablis.pt  

• O Regulamento Geral que vai vigorar esta época é o da Federação Portuguesa de Bilhar. 

 

As grandes âncoras da época passada como as transmissões aos domingos, a Capital do Bilhar 

ou a Gala dos Campeões, que tanta aceitação tiveram, serão para manter e melhorar (onde for 

possível) e ainda surgirão outras novidades que serão comunicadas futuramente. 

Tudo o resto só depende de nós: da ABLIS, dos clubes e dos atletas. Saibamos todos ter o 

discernimento para que o respeito, o fair play ou o bem maior se sobreponha aos nossos 

interesses e objetivos particulares. Se o conseguirmos, com competição, mas com empatia pelo 

outro, vamos ter uma época fantástica. 

 

A Direção da ABLIS 
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