CAMPEONATO REGIONAL EQUIPAS OPEN
Introdução

Como é do vosso conhecimento, a Direcção da ARBL, recentemente eleita,
abriu um período de discussão pública no que respeita ao figurino de
provas para 2013.
Agradecemos as sugestões recebidas e informamos que manteremos via
aberta para ouvir as vossas opiniões sobre tudo o que diga respeito à
actividade desportiva.
Para tal serão disponibilizados inquéritos aos praticantes ao longo das
diferentes competições, com o objectivo de aferir do vosso grau de
satisfação, num processo que pretendemos seja de melhoria contínua, só
possível com a participação activa de todos.
O Campeonato Regional Equipas Open será a primeira e mais importante
competição de equipas do nosso calendário. Das sugestões que nos foram
sugeridas já vos demos conta em anterior comunicação.
A maioria das opiniões recolhidas pronunciou-se favorável à alteração do
figurino da prova e ao sistema de séries. A proposta inicial foi enriquecida
com as sugestões recebidas, de onde resultou a aprovação do seguinte
regulamento:
REGULAMENTOS

Vencedor da última época:

– Maria João Lara, Manuel Capucho, Juliano
Barbosa, António Palma, Pedro Pratas e Nuno Dâmaso.
Núcleo de Bridge do CBL

Fórmula: Equipas participantes em 4 séries, por índice de valor dos 4
jogadores melhor classificados no ranking e por método de serpentina.

NOTA IMPORTANTE:

Lembramos que, ao longo da prova, a inclusão de novos jogadores numa
equipa não pode alterar o IV da equipa.

Inscrições: As inscrições são consideradas válidas desde que:

1- Dela constem os nomes correctos dos praticantes, de preferência
com os respectivos números de filiados.
2- Não serão aceites inscrições de equipas com menos de 4 elementos.
3- As formações com apenas 4 elementos inscritos podem utilizar,
posteriormente, outros dois praticantes, desde que tal não altere o
IV da equipa.
4- As inscrições devem ser feitas online, no site da ARBL, que
fornecerá aos clubes o respectivo link para divulgação das provas.
Os praticantes sem acesso à internet podem solicitar a sua inscrição
aos clubes ou a qualquer elemento da ARBL, que procederão ao
respectivo registo online.

Formato da prova

1- Torneio aberto a Equipas representativas de Clubes associados da
ARBL. Os praticantes devem estar licenciados por um Clube
associado da ARBL ou directamente inscritos na ARBL. As equipas,
constituídas livremente, representam o Clube a que pertence a
maioria dos jogadores que as compõem. As equipas devem adoptar
o nome do Clube que representam, seguido do nome do capitão de
equipa.
2- O Campeonato divide-se em duas fases: apuramento e final. Na
primeira fase, as equipas são divididas em 4 séries, por IV e método
de serpentina, em encontros de 24 mãos por encontro, com
intervalo
3- As duas primeiras classificadas de cada série apuram-se para os
quartos-de-final, que serão disputados em 2 segmentos de 24 mãos
cada.
4- As equipas eliminadas nos quartos-de-final juntam-se às restantes
equipas não apuradas nas séries e disputam um swiss team de 4
jornadas duplas de 12 mãos para disputa dos lugares de
apuramento em aberto para o campeonato nacional de equipas
5- As equipas apuradas para as meias-finais estão automaticamente
apuradas para o nacional de equipas.

6- As meias-finais e finais disputam-se em 2 segmentos de 24 mãos,
que decorrerão em paralelo com as 4 jornadas do swiss team
referido no ponto 4.
7- O emparelhamento para os quartos-de-final será feito por sorteio
condicionado. As vencedoras de cada série deverão defrontar uma
das segundas classificadas das outras séries. Desta forma, nos
quartos-de-final não se podem defrontar as vencedoras das
respectivas séries nem equipas oriundas da mesma série da fase de
apuramento.
8- Os jogos são iguais e previamente duplicados em todos os
encontros.
Estão previstas as seguintes datas e horas:
1ª jornada – 3ª feira, 8 de Janeiro de 2013, às 21:15 h
2ª jornada – 3ª feira, 15 de Janeiro de 2013, às 21:15 h
3ª jornada – 3ª feira, 22 de Janeiro de 2013, às 21:15 h
4ª jornada – 3ª feira, 29 de Janeiro de 2013, às 21:15 h
5ª jornada – 3ª feira, 5 de Fevereiro de 2013, às 21:15 h
6ª jornada - 3ª feira, 12 de Fevereiro de 2013, às 21:15 h
7ª jornada - 3ª feira, 19 de Fevereiro de 2013, às 21:15 h
Quartos-final – Sábado, 23 de Fevereiro de 2013, às 16:00 h e 21:15 h
Meias-finais e 1ª jornada swiss – 3ª feira, 26 de Fevereiro de 2013, às
21:15 h
Meias-finais e 2ª jornada swiss – 3ª feira, 5 de Março de 2013, às 21:15 h
Finais e 3ª jornada swiss – 3ª feira, 12 de Março de 2013, às 21:15 h
Finais e 4ª jornada swiss – 3ª feira, 19 de Março de 2013, às 21:15 h

Locais: Centro de Bridge de Lisboa ou Centro Bridge Lisboa e Círculo

Português de Bridge, conforme número de equipas inscritas. As equipas
participantes ganham o direito de preencher as vagas atribuídas à ARBL
pela Direcção da FPB para o Campeonato Nacional de Equipas Open, por
ordem de classificação e com suplência ilimitada.

NESTE TORNEIO É OBRIGATÓRIO O USO DE FOLHA DE CONVENÇÕES

