CAMPEONATO REGIONAL DE EQUIPAS CLUBES 2021
(Ao vivo)

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.

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. 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.

Definição e formato geral da prova:
a) O campeonato da 1ª divisão será disputado por 6 equipas representantes dos clubes
seguintes clubes associados da ARBL: Clube Bridge Baleal, Associação Viviane Gonçalves
Pereira, Clube Bridge dos Engenheiros e Clube B4F face à classificação obtida na época de 2019
a que se juntam os representantes do Clube Futebol Belenenses e Planeta Bridge 1º e 2º
classificados do CREC2. Descem à 2ª divisão os clubes Sem Trunfo e Clube Nacional de
Ginástica.
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.
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
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,
nos termos previstos nos Estatutos da FPB.
d) Um praticante não pode jogar por mais do que uma equipa.
e) As equipas são formadas por até 8 elementos, de acordo com o definido no
Regulamento Técnico de Provas.
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 com intervalo. 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, sendo jogos diferentes em cada divisão.

Inscrições:
a) Os Clubes devem enviar à ARBL por e-mail até ao dia 7 de Novembro a constituição
das equipas que os irão representar, devendo ser utilizado o seguinte e-mail para o efeito:
associacaobridgelisboa@gmail.com;
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.

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 e enviado o respectivo comprovativo para o e-mail
associacaobridgelisboa@gmail.com
(b) As equipas que pagarem a totalidade do valor da prova até ao início da mesma,
beneficiam de um desconto de 5%.

Data e horário dos encontros:
Até o numero total 15 equipas a prova disputar-se-á às terças feiras, se o número de equipas
for igual ou superior a 16 a primeira divisão joga-se às quartas-feiras e a segunda divisão jogase às terça-feiras.
Se a prova se jogar em dois dias distintos ambas as competições serão com cortinas.
Horários para 15 ou menos equipas:
1ª divisão
1ª jornada – 3ª Feira, 9 de Novembro de 2021, às 21h
2ª jornada – 3ª Feira, 16 de Novembro de 2021, às 21h
3ª jornada – 3ª Feira, 23 de Novembro de 2021, às 21h
4ª jornada – 3ª Feira, 30 de Novembro de 2021, às 21h
5ª jornada – 3ª Feira, 7 de Dezembro de 2021, às 21h

2ª divisão
1ª jornada – 3ª Feira, 9 de Novembro de 2021, às 20h30

2ª jornada – 3ª Feira, 16 de Novembro de 2021, às 20h30
3ª jornada – 3ª Feira, 23 de Novembro de 2021, às 20h30
4ª jornada – 3ª Feira, 30 de Novembro de 2021, às 20h30
5ª jornada – 3ª Feira, 7 de Dezembro de 2021, às 20h30

Horários para 16 ou mais equipas:

1ª divisão
1ª jornada – 4ª Feira, 10 de Novembro de 2021, às 21h
2ª jornada – 4ª Feira, 17 de Novembro de 2021, às 21h
3ª jornada – 4ª Feira, 24 de Novembro de 2021, às 21h
4ª jornada – 4ª Feira, 1 de Dezembro de 2021, às 21h
5ª jornada – 4ª Feira, 8 de Dezembro de 2021, às 21h
2ª divisão
1ª jornada – 3ª Feira, 9 de Novembro de 2021, às 21h
2ª jornada – 3ª Feira, 16 de Novembro de 2021, às 21h
3ª jornada – 3ª Feira, 23 de Novembro de 2021, às 21h
4ª jornada – 3ª Feira, 30 de Novembro de 2021, às 21h
5ª jornada – 3ª Feira, 7 de Dezembro de 2021, às 21h

Árbitro: Francisco Pereira Gonçalves

Local de realização: Centro de Bridge de Lisboa

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 24 mãos, com 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

