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Cliff Thorburn junta-se à PABSA
Um dos maiores jogadores a se exibir no pano verde, Cliff Thorburn juntou-se à PABSA como Diretor de Coaching e Embaixador da
PABSA.
Apelidado de "Grinder" (que pode ser traduzido literalmente por “moedor”) por seu estilo de jogo determinado, Thorburn se classificou
para o Campeonato Mundial pela primeira vez em 1977, o primeiro disputado no Crucible Theatre (palco até hoje dos campeonatos
mundiais), quando acabou sendo vice-campeão. Logo em 1980 ele teve o seu nome gravado nos livros de história ao ganhar o referido
Campeonato Mundial, tornando-se o primeiro jogador de fora do Reino Unido a fazê-lo. Um vencedor popular, principalmente por não ser
um jogador do Reino Unido, Thorburn venceu o festejado campeonato The Masters em 1983, 1985 e 1986, terminando ainda como vicecampeão em duas finais mundiais em 1977, conforme mencionado, e também em 1983.
Thorburn também é conhecido por um dos momentos mais famosos do snooker, quando fez a primeira tacada máxima da histórica dos
Campeonatos Mundiais desde a sua primeira edição em 1927. A tacada de 147 foi realizada no Crucible Theatre no Campeonato Mundial de
1983, e jogo da segunda rodada, e é registrada como um dos eventos mais marcantes da história do esporte. Passaram-se outros nove
anos antes que outra tacada de 147 fosse feita no Teatro Crucible.
Tendo jogado no circuito de snooker profissional de 1973 a 1996, Thorburn ocupou o primeiro lugar no ranking mundial durante a
temporada de 1981-82. Ganhou um total de dois eventos de ranking e dezoito eventos por convite durante sua ilustre carreira, totalizando
U$ 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Cliff agora compete no Circuito Seniors, onde ganhou o campeonato Master Seniors 2018 no
Crucible Theatre.
O Presidente da PABSA, Ajeya Prabhakar declarou: “Estou extremamente empolgado em anunciar isso, pois aprendi sinuca lendo o
primeiro livro de Cliff! Cliff já esteve envolvido no coaching (treinamento) e no desenvolvimento de jovens, sendo uma grande honra para a
PABSA que ele integre o time para liderar o coaching da entidade como diretor, além de também se tornar o embaixador do snooker da
PABSA.”

Abril 2021

www.pabsa.org
Figueiredo garante novo card de dois anos no
Circuito Profissional WST

info@pabsa.org

Mike Collier
Estatísticas do atleta

Depois de uma fantástica campanha nas eliminatórias para o Campeonato Mundial de Snooker de
2021, Igor Figueiredo garantiu mais um “card” de dois anos no Circuito Mundial de Snooker.
Na primeira eliminatória, Igor garantiu uma vitória confortável ao bater Farakh Ajaib por 6-0. Na
segunda rodada ele se deparou com o canhoto Robbie Williams. O jogo foi até a partida decisiva,
quando Igor fez uma brilhante tacada de 105 pontos para vencer e avançar para a terceira rodada por
6-5.
Em sua batalha mais difícil até então, Igor enfrentou o talentoso e rápido número dezenove do mundo,
Thepchaiya Un-Nooh. Mais uma vez, o jogo foi para a partida decisiva, quando Igor mostrou uma
compostura incrível para vencer a partida com uma sólida tacada de 59, vencendo mais um jogo por
6-5 e chegando a um jogo de chegar ao Crucible Theatre.
Na quarta e última rodada das eliminatórias e a apenas um jogo do principal evento do Circuito
Profissional, Igor enfrentou Mark Joyce em uma série mais longa, melhor de 19 partidas, disputada
em duas sessões.

Joyce terminou a primeira sessão liderando por 6-3, e ao final Igor acabou

perdendo por 10-7 após um ensaio de uma virada ao se aproximar no placar após estar perdendo por
9-4.
Igor representou a PABSA, o Brasil e toda a região Pan-Americana com orgulho, e agradecemos seu
apoio ao Igor durante esta grande campanha na qualificação para o Campeonato Mundial.
Segundo as regras do Circuito Profissional, o WST, os oito primeiros na lista da temporada de um ano
que ainda não tinham garantido um tour card ganhariam outro tour de dois anos. Graças a esta
fantástica campanha na qualificação para o campeonato mundial, Igor garantiu mais um tour card de
dois anos no WST ao terminar a temporada em segundo lugar nesta lista.

Nome - Mike Collier
Apelido - A Força
Reside em - Sacramento,
Califórnia, Estados Unidos

Nascido -Brighton and
Hove, Reino Unido
Idade - 33
Maior tacada - 136
Conquistas
Finalista das quartas de
final do Campeonato PanAmericano de 2019

Igor agora representará a PABSA, o Brasil e a região Pan-Americana no WST por pelo menos mais
duas temporadas.
Parabéns, Igor!!!

Figueiredo disputará o Campeonato Mundial Senior de 2021 no lendário
Crucible Theatre

Igor

Figueiredo foi selecionado para disputar o Campeonato Mundial Sênior de 2021 no Teatro

Crucible.
Igor foi rankeado e sorteado em 5º e vai competir contra nomes como o sete vezes campeão mundial

Anuncie aqui!

Stephen Hendry e o atual campeão mundial sênior, Jimmy White. O evento decorrerá de 6 a 9 de
maio, e Igor se tornará o primeiro jogador do Brasil e da América do Sul a jogar no lendário The
Crucible Theatre.
Estamos na torcida!!

Contate
media@pabsa.org
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Siga PABSA
Acompanhe-nos nas redes
sociais e fique por dentro das
novidades do esporte e da
Federação.
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Kevin Patrick nomeado Diretor Chefe de Arbitragem
A PABSA tem o prazer de anunciar a nomeação de Kevin
Patrick como Diretor Chefe de Arbitragem.
Kevin é o árbitro principal do Canadá e tem mais de trinta
anos de experiência na arbitragem. Tendo sido certificado
como um examinador em 1994, Kevin treinou e certificou
muitos árbitros no Canadá, e se dedicará a desenvolver e
treinar árbitros na região da PABSA.
O novo Diretor de arbitragem foi árbitro em muitos eventos
de alto nível, incluindo sete campeonatos canadenses e o

@PABSA

desafio Jimmy White contra Stephen Hendry realizado no
The Corner Bank, junto da etapa do Circuito Mundial

@PABSAofficial

Seniors.
O Presidente da PABSA, Ajeya Prabhakar declarou:

Apoie a PABSA

"estamos extremamente orgulhosos de ter Kevin como o
Árbitro Principal da PABSA. Ele tem décadas de experiência
com arbitragem, treinamento de árbitros e possui
certificação de árbitros em organizações mundiais. Estou
empolgado em ver nosso programa de arbitragem em
mãos tão capazes.”

PABSA precisa da
sua ajuda para
desenvolver e crescer
o Snooker e o Bilhar
nas Américas. Para
apoiar você pode
fazer uma doação

Doe aqui!
Parceiros da Associação PanAmericana de Bilhar e Snooker
Boletim da PABSA escrito por Mike Collier - Diretor de Mídia

