CAMPEONATO REGIONAL DE PARES MISTOS
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) Torneio aberto a todos os praticantes licenciados por qualquer Clube filiado na FPB
ou diretamente inscritos na Associação Regional de Bridge de Lisboa, sendo cada
par constituído obrigatoriamente por um jogador e uma jogadora.
2) Torneio disputado em 2 sessões por matchpoints, com a classificação calculada em
percentagem do top integral.
3) A posição inicial dos pares será definida pelo método de serpentina, após
ordenação pelo IV de cada par.
4) O movimento dos pares em cada sessão e a rotação de pares entre sessões serão
definidos, em normas gerais, pelo Departamento Desportivo da ARBL, que delega
no árbitro o poder de alterar o tipo de movimento e a rotação dos pares entre
sessões, sempre que o número de pares participantes assim o justificar.
a) Até 18 pares a prova será jogada em rotação Barómetro Howell.
b) De 19 a 34 pares a prova será jogada em rotação mista Mitchell + Howell ou
Interwoven
c) Com 35 ou mais pares os participantes serão divididos em 2 secções. Com
rotação Mitchell.
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Inscrições:
1. As inscrições online serão abertas no dia 29 de Setembro de 2017 até ao dia 26 de
Outubro de 2017.
2. As inscrições podem ser efetuadas diretamente junto da ARBL, pela internet
(http://www.arbridgelisboa.org/), bem como através dos Clubes filiados e de outras
organizações que promovem a prática do bridge desportivo e que possuam a
hiperligação para divulgação da prova.
3. A Entidade Organizadora poderá, a título excecional, aceitar inscrições fora do
prazo, caso o Diretor do Torneio considere que desse facto não resulta qualquer
inconveniente para a organização da prova.

Local:
Centro de Bridge de Lisboa.

Horário:
1ª sessão – Sábado, 28 de Outubro de 2017, às 15:30 h
2ª sessão – Sábado, 28 de Outubro de 2017, às 21h
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