CAMPEONATO REGIONAL DE EQUIPAS MISTAS 2021
(Ao vivo)
Horário:
A hora de início de todas as provas da ARBL disputadas em dias de semana é às 21h
Sessão 1 - 3ª feira, 14 de Setembro de 2021, às 21h
Sessão 2 – 3ª feira, 21 de Setembro 2021, às 21h
Sessão 3 – 3ª feira, 28 de Setembro de 2021, 21h
Sessão 4 – 3ª feira, 5 de Outubro de 2021, 21h
Sessão 5 - 3ª feira, 12 de Outubro de 2021, às 21h
Sessão 6 – 3ª feira, 19 de Outubro 2021, às 21h
Sessão 7 – 3ª feira, 26 de Outubro de 2021, 21h
Sessão 8 – 3ª feira, 9 de Novembro de 2021, 21h
Sessão 9 - 3ª feira, 16 de Novembro de 2021, às 21h
Sessão 10 – 3ª feira, 23 de Novembro 2021, às 21h

Nota 1: No caso de haver mais que 13 equipas, a prova vai-se jogar às terças e quartas-feiras,
jogando cada série no respectivo dia, que será determinado por sorteio.
Nota 2: No caso das 10 jornadas não serem suficientes para a conclusão das meias-finais e
final, as mesmas serão jogadas nas quartas feiras, 24 de novembro e 1 de Dezembro.
Durante as finais o início da prova será as 20:30.
Nota 3: No caso da prova não poder continuar a ser jogada ao vivo, por obrigação da DGS, a
mesma será concluída online, no RealBridge, nas mesmas datas.

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 em formato físico, colocado em cima da mesa
no inicio do encontro para consulta dos elementos da equipa adversária.
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.

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. Inscrições:
(a) As inscrições estão abertas entre o dia 03 de Setembro e o dia 12 Setembro de
2021.
(b) As inscrições só são consideradas válidas desde que delas constem um mínimo de
4 praticantes, devidamente identificados pelo nome e, de preferência, pelo número de filiado,
bem como pela indicação do capitão de equipa.
(c) 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.
(d) A Entidade Organizadora poderá, a título excepcional, aceitar inscrições fora do
prazo, caso considere que daí resulte vantagem para a organização da prova.
5. Pagamentos:
(a) O valor do torneio é de 30€ por sessão por equipa. Os pagamentos devem ser feitos
até 24h antes do início do torneio por transferência bancária para o IBAN da ARBL:
PT50 0035 0041 00006521630 06.
(b) As equipas que pagarem a totalidade do valor da prova até ao início da mesma (10
sessões), beneficiam de um desconto de 5%.
5. Local – Centro de Bridge de Lisboa
6. Árbitro – Frederico Palma

Formato da prova:
O Campeonato divide-se em duas fases: apuramento e finais.

Até 10 equipas
Fase de apuramento - Round robin completo em encontros de 20 mãos sem intervalo. As
primeiras 4 equipas são apuradas para as meias-finais.
Meias-finais, Final e (3º/4º) em encontros de 32 (16+16) mãos com intervalo.

De 11 a 20 equipas
Fase de apuramento - as Equipas são divididas em duas séries (pelo método de serpentina).
Round robin completo entre as equipas da mesma série em encontros de 20 mãos sem
intervalo. As primeiras 2 equipas de cada série são apuradas para as meias-finais.
Meias-finais, Final e (3º/4º) em encontros de 32 (16+16) mãos com intervalo.

21+ equipas
Fase apuramento - 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 primeiras 2 equipas de cada série são apuradas para as meias-finais.
Meias-finais, Final e (3º/4º) em encontros de 32(16+16) mãos com intervalo.

Regras Sanitárias
LOCAL: CENTRO DE BRIDGE DE LISBOA

Estão previstos todos os recursos necessários e as soluções indicadas para a prática do jogo em
condições de segurança e conforme as orientações da DGS e da Federação Portuguesa de
Bridge, pelo que todas as salas de jogo estão equipadas com os materiais necessários à prática
em segurança da modalidade.

1. Durante as provas da ARBL, o espaço estará reservado para os praticantes inscritos na
respectiva prova que esteja a decorrer.
2. Será efectuada a medição da temperatura de todos os praticantes à entrada do
espaço;

3. Quando entrarem no espaço, logo à entrada, os praticantes receberão as indicações
sobre a mesa em que irão jogar e para onde se deverão dirigir e instalar;
4. Haverá um conjunto completo de jogos por mesa;
5. Deverão lavar as mãos à entrada num dos dispensadores de solução antisséptica de
base alcoólica, disponibilizada à entrada e noutros locais do clube.
6. É obrigatório o uso de máscara nos corredores de circulação;
7. É proibida a permanência nos corredores de circulação;
8. Serão jogadas 20 mãos, sem intervalo. As pausas para utilização das instalações
sanitárias serão geridas pelo árbitro.
Instalações sanitárias: máximo de 2 pessoas por cada I.S.
Salas de apoio e bar: máximo de 3 pessoas por sala

