Campeonato Regional de Equipas Open 2021
(Equipas, online)

Horário:
Sessão 1 - 3ª feira, 6 de Abril de 2021, às 21h
Sessão 2 – 3ª feira, 13 de Abril 2021, às 21h
Sessão 3 – 3ª feira, 20 de Abril de 2021, 21h
Sessão 4 – 3ª feira, 27 de Abril de 2021, 21h
Sessão 5 - 3ª feira, 4 de Maio de 2021, às 21h
Sessão 6 – 3ª feira, 11 de Maio 2021, às 21h
Sessão 7 – 3ª feira, 18 de Maio de 2021, 21h
Sessão 8 – 3ª feira, 25 de Maio de 2021, 21h
Sessão 9 - 3ª feira, 1 de Junho de 2021, às 21h
Sessão 10 – 3ª feira, 8 de Junho 2021, às 21h
Sessão 11 – 3ª feira, 15 de Junho de 2021, 21h
Sessão 12 – 3ª feira, 22 de Junho de 2021, 21h
Sessão 13 - 3ª feira, 29 de Junho de 2021, às 21h (se necessário)
Sessão 14 – 3ª feira, 6 de Julho 2021, às 21h (se necessário)

Nota: estas datas podem vir a sofrer alterações conforme a decisão que for tomada relativa à
realização dos Campeonatos da Europa.

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. Haverá 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.
5. Devem ser escrupulosamente cumpridas todas as normas técnicas e as regras definidas
para o pagamento associado às inscrições na prova, constantes do regulamento da ARBL

específico para torneios no RealBridge, anexo a este regulamento e disponível no nosso
site.
Normas Específicas:
1. Torneio aberto a todos os praticantes licenciados por qualquer dos Clubes filiados na
FPB, ou diretamente inscritos na ARBL.
2. As equipas poderão ser formadas livremente, com uma composição de 4 a 8 elementos,
conforme previsto no RTP em vigor.
3. 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).
4. Apuramento para a fase nacional: estamos a aguardar confirmação por parte da FPB do
formato final da prova nacional e, como tal, do número exacto de vagas disponíveis para
a ARBL.
5. IV das equipas: (a) O índice de valor de cada equipa (IV) é definido pelo somatório do IV
dos seus 4 jogadores melhor classificados no ranking nacional (último ranking oficial
publicado). (b) Ao longo da prova, a inclusão de novos jogadores não pode alterar o IV
dessa equipa desde que essa inclusão implique uma mudança do emparelhamento
inicial.
Formato da Prova:
O Campeonato divide-se em duas fases: apuramento e final.
Fase de apuramento (até 20 equipas)
Round robin completo em encontros de 8 mãos (3 por dia). As primeiras 8 equipas jogam a
final A, as restantes a final B.
Na final A, round robin completo em encontros de 20 mãos sem intervalo.
Na final B, 7 encontros de swiss de 20 mãos sem intervalo.

As 7 primeiras classificadas da final A são apuradas para o Campeonato Nacional. A final B
apura automaticamente a 1ª classificada para o Campeonato Nacional.
A última vaga de apuramento será disputada entre a 8ª classificada da final A e a 2ª
classificada da final B num encontro de 20 mãos sem intervalo.
No caso de só haver 8 vagas para a ARBL, apura as primeiras 7 e a primeira do Swiss.

Fase de apuramento (21 a 30 equipas)
As Equipas são divididas em duas séries (pelo método de serpentina).
Round robin completo entre as equipas da mesma série em encontros de 12 mãos (2 por dia).
As primeira 4 classificadas de cada série são apuradas para a final A, as restantes para a final B.
Na final A, round robin completo em encontros de 20 mãos sem intervalo.
Na final B, 7 encontros de swiss de 20 mãos sem intervalo.
As 7 primeiras classificadas da final A são apuradas para o Campeonato Nacional. A final B
apura automaticamente a 1ª classificada para o Campeonato Nacional.
A última vaga de apuramento será disputada entre a 8ª classificada da final A e a 2ª
classificada da final B num encontro de 20 mãos sem intervalo
No caso de só haver 8 vagas para a ARBL, apura as primeiras 7 e a primeira do Swiss.
Fase de apuramento (31 a 40 equipas)
As Equipas são divididas em quatro séries (pelo método de serpentina).
Round robin completo entre as equipas da mesma série em encontros de 12 mãos (2 por dia).
As primeira 2 classificadas de cada Serie são apuradas para a final A, as restantes para a final B.
Na final A , round robin completo em encontros de 20 mãos sem intervalo.
Na final B, 7 encontros de swiss de 20 mãos sem intervalo.
As 7 primeiras classificadas da final A são apuradas para o Campeonato Nacional. A final B
apura automaticamente a 1ª classificada para o Campeonato Nacional.
A última vaga de apuramento será disputada entre a 8ª classificada da final A e a 2ª
classificada da final B num encontro de 20 mãos sem intervalo.
No caso de só haver 8 vagas para a ARBL, apura as primeiras 7 e a primeira do Swiss.

Inscrições:
1. As inscrições estão abertas entre o dia 09 de Março de 2021 e o dia 02 de Abril de 2021
e podem ser registadas diretamente junto da ARBL através do e-mail
associacaobridgelisboa@gmail.com, pelo site 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.
2. As inscrições só são consideradas válidas desde que delas constem um mínimo de 4
praticantes, devidamente identificados pelo nome e pelo número de filiado, bem como
pela indicação do capitão de equipa.

3. A Entidade Organizadora poderá, a título excecional, aceitar inscrições fora do prazo,
caso se considere que desse facto não resulta qualquer inconveniente para a
organização da prova.
Pagamentos:
1.
2.

Valor da inscrição para o torneio: 15€ por equipa, por sessão.
Os pagamentos devem ser feitos pelos capitães de equipa, na totalidade do valor da
equipa por sessão, até 48h antes do início da sessão por transferência bancária para o
IBAN da ARBL: PT50 0035 0041 00006521630 06.
3. É
obrigatório
o
envio
do
comprovativo
de
pagamento
para
associaçãobridgelisboa@gmail.com até 48h antes do início da sessão.
4. Só serão considerados os pagamentos efectuados dentro do prazo e com o envio do
respectivo comprovativo.
5. As equipas que pagarem a totalidade do valor da prova até ao início da mesma,
beneficiam de um desconto de 5%. Por favor aguardar pela confirmação do formato
final para proceder a este pagamento, já que depende do número de sessões totais cujo
número ainda carece de confirmação.
Árbitro: a definir
Local: RealBridge
Mais informações sobre o RealBridge, através deste link: https://realbridge.online/playerguide.html

