CAMPEONATO REGIONAL DE EQUIPAS MISTAS
Época 2017
Normas gerais:
1. São aplicáveis as normas previstas no Código Internacional de Bridge (CIB) e no
Regulamento Técnico e de Provas da Federação Portuguesa de Bridge (RTP)
2. É obrigatório o uso de folhas de convenções, nos termos do RTP.
3. Em caso de necessidade, será nomeada uma Comissão de Recurso, nos termos do
RTP.
4. Em situações que possam afetar o bom funcionamento da prova e sobre as quais
os Regulamentos sejam omissos, compete à Direção da ARBL tomar as decisões
que considere mais adequadas à boa prática desportiva. A ARBL delega esta
competência no Diretor do Torneio, nos casos que exijam resolução imediata.
Normas Específicas:
1. Composição e designação das equipas:
a) Torneio aberto a todos os praticantes licenciados por um clube associado da
ARBL ou diretamente inscritos na ARBL.
b) As equipas poderão ser formadas livremente, com uma composição de 4 a 6
elementos, sendo cada par obrigatoriamente constituído por uma jogadora e
um jogador, ocupando as jogadoras as posições de Sul e Oeste (Este, caso
a prova se dispute com cortinas)
c) As equipas são designadas pelo nome do Clube a que maioritariamente
pertençam os jogadores que a constituem (em caso de igualdade a equipa
escolhe entre os clubes em maioria), seguido do nome do capitão de equipa
(que não tem obrigatoriamente que pertencer ao clube designado).
2. Inscrições:
a) As inscrições serão abertas 3 semanas antes do início da prova e o dia 8 de
Outubro de 2017. No dia 9 de Outubro realizar-se-à a reunião de capitães,
nas instalações do CBL, pelas 19h.
b) As inscrições podem ser efetuadas diretamente junto da ARBL, pela internet
(http://www.arbridgelisboa.org/), bem como através dos Clubes filiados e de outras
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organizações que promovem a prática do bridge desportivo e que possuam a
hiperligação para divulgação da prova.
c) A Entidade Organizadora poderá, a título excecional, aceitar inscrições fora
do prazo, caso considere que desse facto não resulta qualquer inconveniente
para a organização da prova.
3. Fórmula de disputa da prova
a) Torneio de equipas disputado em IMP, sendo a classificação definida após a
conversão, encontro a encontro, de IMP em PV.
b) A prova será dividida em 2 fases, apuramento e finais. As equipas
participantes serão divididas em 2 séries, de acordo com o respectivo IV e
pelo método de serpentina.
i. .Na fase de apuramento cada equipa defronta todas as restantes da
sua série em encontros de 24 mãos com intervalo, sendo apuradas
para as meias-finais as duas primeiras classificadas de cada série.
ii. As meias-finais jogam-se em 2 jornadas com 24 mãos por encontro,
com intervalo. A 1ª classificada de cada série defronta a 2ª
classificada da outra série.
iii. A final disputa-se em 2 jornadas com 24 mãos por encontro, com
intervalo entre as vencedoras das meias-finais. As equipas derrotadas
nas meias-finais disputam o 3º e 4º lugares também em 2 jornadas
com 24 mãos por encontro.
iv. As restantes equipas seguem em competição em série única, com
um suíço em 4 jornadas e encontros de 24 mãos com intervalo em
cada para escalonamento na classificação. Os encontros da 1ª
jornada do suíço serão determinados pela classificação das equipas
nas respectivas séries. Não haverá carry-over de pontuação da fase
de apuramento, pelo que as equipas partem para a fase final com 0
PV’s
c) Para efeitos das classificações, provisórias e final, e em caso de igualdade
em PV, o desempate será efetuado de acordo com os critérios definidos no
Regulamento Técnico e de Provas da FPB.
d) Em cada encontro, os jogos são iguais.
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NOTA: Em função do número de equipas inscritas, poderão ser necessárias alterações
no formato definido, nomeadamente no que respeita ao número de mãos por encontro.

4. Local de realização
Centro de Bridge de Lisboa
5. Data e horário dos encontros:
1ª jornada – 3ª feira, 10 de Outubro de 2017, às 21h
2ª jornada – 3ª feira, 17 de Outubro de 2017, às 21
3ª jornada – 3ª feira, 24 de Outubro de 2017, às 21h
4ª jornada – 3ª feira, 31 de Outubro de 2017, às 21h
5ª jornada – 3ª feira, 14 de Novembro de 2017, às 21h
6ª jornada – 3ª feira, 21 de Novembro de 2017, às 21h
7ª jornada – 3ª feira, 28 de Novembro de 2017, às 21h
Fase Final ou 8ª jornada – 3ª feira, 05 de Dezembro de 2017, às 21h
Fase Final ou 9ª jornada – 3ª feira, 12 de Dezembro de 2017, às 21h
Fase Final – 6ª feira, 15 de Dezembro de 2017, às 21h (se necessário)
Fase Final – Sábado, 16 de Dezembro de 2017, às 16h (se necessário)
Fase Final – 3ª feira, 19 de Dezembro de 2016, às 21h
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