Normas Específicas para provas da ARBL jogadas no RealBridge

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. Folha de Convenções:
a. É obrigatório o uso de folhas de convenções.
b. A folha de convenções deverá ser enviada para o e-mail
associaçãobridgelisboa@gmail.com ou disponibilizada através de link no
RealBridge no início de cada ronda.
c. As folhas de convenções que forem disponibilizadas à ARBL estarão disponíveis
para consulta no nosso site através do link http://www.arbridgelisboa.org/folhasconvencoes/
d. O template que poderá ser usado para elaboração das folhas de convenções está
também disponível no nosso site, disponível através do link
http://www.arbridgelisboa.org/BDCC/FC_MODELO.pdf
3. Os jogadores devem anunciar o sistema que jogam antes do início de cada ronda, no
caso de torneio de pares, ou no inicio de cada encontro, no caso de torneio de
equipas.
4. Comissão de Recurso: de acordo com o previsto no RTP.
5. Polling
a. Os árbitros terão permanentemente ao seu dispor um conjunto de experts
que devem consultar, para efeitos de polling.
b. Esta comissão de polling é composta por Rui Marques (árbitro internacional),
Per Ola Cullin (jogador da selecção Sueca), Mikael Rimstead (jogador da
selecção Sueca), Andrea Manno (jogador internacional italiano) e Massimiliano
Di Franco (jogador internacional italiano).
6. Os jogadores não podem comunicar de forma ilícita com o seu parceiro ou com
qualquer outro elemento da sua equipa, enquanto estiver a decorrer o torneio.
7. É expressamente proibida a utilização de telemóveis durante o torneio.
8. Não é permitida a consulta de qualquer documentação de apoio.
9. É obrigatório o uso de câmara que deverá estar permanentemente ligada e em pleno
funcionamento durante todo o torneio, sendo que a sua não utilização implica
exclusão imediata do torneio.
10. Os utilizadores de equipamentos Macintosh não devem utilizar o browser Safari.
11. Problemas técnicos
a. Caso ocorram problemas técnicos por parte de algum jogador que impliquem
que a ronda não termine dentro do tempo regulamentado e no caso de
torneio de pares, será atribuído um resultado artificial de 60/40 em benefício
do par não responsável pelo atraso.
b. Caso a ausência não permita jogar por completo 2 rondas seguidas, o par será
excluído do torneio e os seus resultados eliminados.
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c. No caso de o leilão já ter terminado, cabe ao árbitro determinar se atribui um
resultado artificial ou se anula a mão.
d. No caso de torneio de equipas, o ajuste é de -3/+3 imps por mão não jogada.
e. Caso a ausência não permita jogar 50% ou mais do encontro, será atribuída à
equipa falta de comparência e aplicam-se as normas previstas no RTP.
f. Caso ocorra uma anomalia do próprio software que não fique resolvida em 30
minutos, a prova fica sem efeito e é adiada para data a indicar.
g. Caso ocorra um constrangimento de rede que impeça 25% dos inscritos de
continuar a prova e que não fique resolvido em 30 minutos, a prova fica sem
efeito e é adiada para data a indicar.
Substituições: aplicam-se as normas previstas no RTP.
Todos os jogadores têm de ter as taxas de licenciamento pagas. Caso se verifique que
algum jogador não efectuou o pagamento da taxa de licenciamento em tempo útil, o
jogador em causa não receberá pontos de ranking.
Pagamentos
a. Todos os pagamentos devem ser feitos por transferência bancária para o IBAN
da ARBL: PT50 0035 0041 00006521630 06
b. Os pagamentos têm de ser feitos até 24 horas antes do início do torneio e é
obrigatório o envio do respectivo comprovativo, com indicação do nome do
torneio, nome e número de federado para o e-mail da ARBL:
associacaobridgelisboa@gmail.com
c. Sempre que possível, o pagamento deve ser feito por par ou por equipa,
devendo no envio do comprovativo estar indicados todos os nomes e números
de federados a que dizem respeito o pagamento.
d. O não envio do comprovativo implica que a inscrição não seja considerada.
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.
Mais informações sobre o RealBridge e o seu funcionamento, através do link:
https://realbridge.online/player-guide.html

