CAMPEONATO REGIONAL DE CLUBES
1ª e 2ª divisão
Época 2019
Vencedor última época (CREC1):
CBB – Pedro Matos – Jorge Cruzeiro – Rui Silva Santos – Carlos Pimenta – Jorge M
Santos – João P Carvalho – Reinaldo Timóteo
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.
3. Em caso de necessidade, será nomeada uma Comissão de Recurso.
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. Definição e formato geral da prova:
a) O campeonato da 1ª divisão é disputado por 6 equipas representantes dos
clubes associados da ARBL apurados na época transacta no CREC1. Caso
se confirme o cenário da não filiação de 2 clubes da ARBL apurados para
disputar a 1ª divisão (ABL e NBCBL), que serão substituídos por 2 novas
entidades, ficam na 1ª divisão os restantes 4 clubes que disputaram a 1ª
divisão em 2018 e sobem a AVGP e o CBE.
b) O campeonato da 2ª divisão é disputado por 1 equipa representante de cada
clube. No caso de não inscrição de algum clube filiado nesta prova, a(s)
vaga(s) poderão ser preenchidas com uma segunda equipa de clubes já
inscritos, por ordem do número de praticantes licenciados por clube.
c) Descem, em princípio, à 2ª divisão os clubes classificados nos 5º e 6º lugar
da 1ª divisão em cada época e sobem os 2 clubes melhor classificados na 2ª
divisão, desde que não tenham já o seu acesso garantido através dos
resultados da 1ª divisão ou que não estejam nos lugares de despromoção da
1ª divisão.
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d) O direito de subida de divisão só é assegurado para clubes representados
por equipas classificadas até ao 3º lugar da 2ª divisão.
e) Caso não se verifique a condição anterior, terá lugar uma poule de
apuramento entre a(s) equipa(s) em lugar de descida e a(s) equipa(s)
candidatas à subida, mas classificadas abaixo do 3º lugar no campeonato da
2ª divisão.
f) A 1ª divisão será disputada com cortinas
2. Composição e designação das equipas:
a) Compete aos clubes definir o método de seleção da(s) equipa(s) que os
representam, respeitando o disposto nas alíneas seguintes.
b) Podem participar no campeonato os praticantes licenciados por um clube
associado da ARBL.
c) Os praticantes devem estar licenciados pelos Clubes que pretendem
representar até ao dia 31 de Março de 2019. A partir dessa data só poderão
integrar equipas do clube por onde estavam originalmente inscritos.
d) Um praticante não pode jogar por mais do que uma equipa.
e) As equipas são formadas por até 8 elementos podendo de acordo com o
definido no Regulamento Técnico
3. Inscrições:
a) As inscrições estão abertas entre o dia 5 de Abril de 2019 e o dia 12 de
Maiode 2019. No dia 13 de Maio de 2019 haverá 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
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.
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4. Fórmula de disputa:
a) Torneios de equipas disputado em IMP, sendo a classificação definida após
a conversão, encontro a encontro, de IMP em PV.
b) As provas disputam-se em sistema “todos contra todos”, excepto na situação
prevista na alínea iv, de acordo com a fórmula seguinte:
i. Até 6 clubes – Poule de encontros de 24 mãos. Fórmula a aplicar no
campeonato da 1ª divisão.
ii. 7 a 8 clubes (2ª divisão)– Poule de encontros de 24 mãos. Neste caso
serão agendadas duas datas adicionais.
iii. 9 a 12 equipas (2ª divisão)– Poule de encontros de 12 mãos, com
2 encontros por jornada.
iv. 13+ equipas (2ª divisão) – Suíço com 5 jornadas de 24 mãos por
encontro, com intervalo.
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, expostos em 3.6.12.7.
d) Em cada encontro, os jogos serão pré-duplicados e iguais em todas as
mesas desde que tecnicamente possível.
5. Local de realização
Centro de Bridge de Lisboa
6. Data e horário dos encontros:
1ª jornada – 3ª Feira, 14 de Maio de 2019, ás 21h
2ª jornada – 3ª Feira, 21 de Maio de 2019, ás 21h
3ª jornada – 3ª Feira, 28 de Maio de 2019, ás 21h
4ª jornada – 3ª Feira, 4 de Junho de 2019, ás 21h
5ª jornada – 3ª Feira, 11 de Junho de 2019, ás 21h
É obrigatório o uso de folha de convenções
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