
 
 

CAMPEONATO NACIONAL 
DE PARES OPEN DE 2016 

 
REGULAMENTO 

 
EM TODAS AS PROVAS OFICIAIS APLICAM-SE: 

- o Código Internacional de Bridge (CIB) 
- o Regulamento Técnico e de Provas da FPB 

 
1. ORGANIZAÇÃO 

 

Federação Portuguesa de Bridge (FPB). 

 

2. FÓRMULA E NORMAS ESPECÍFICAS 

 

Torneio de pares, aberto a todos os praticantes licenciados por qualquer Clube filiado na FPB ou 
directamente inscritos em qualquer Associação Regional (AR) da FPB. 

 

A prova é disputada por 28 pares, apurados através dos Campeonatos Regionais de Pares Open 
disputados nas Associações Regionais, em número proporcional aos participantes na prova de 

apuramento de cada AR. 
 

A prova disputa-se em três sessões, com rotação mista Mitchell + Howell, ao top integral (27 mãos por 

sessão). 
 

Os pares cujos membros pertençam a ARs diferentes podem disputar a prova de apuramento em 
qualquer das duas ARs. Se algum dos elementos do par pertencer a uma AR que não organize prova 

de apuramento, o par terá de disputá-la na AR do outro elemento. Os pares em que ambos os 

membros pertençam a ARs que não organizem prova de apuramento podem escolher livremente a AR 
em que participarão. 

 
No caso de algum dos pares apurados desistir de participar na prova, a suplência faz-se, em primeiro 

lugar, dentro de cada AR.  
  

As AR devem confirmar à FPB, impreterivelmente até às 18:00 do dia 1 de Julho de 2016, os pares que 

irão participar na prova, assim como os dois primeiros pares suplentes. 
 

Caso alguma AR não preencha as vagas atribuídas, cada vaga é atribuída a outra AR, pela seguinte 
ordem: ABC, ARBN, ABM, ARBL e ABA. 

 



É obrigatório o uso da Folha de Convenções, nos termos dispostos no Regulamento Técnico e de 

Provas (RTP) da FPB. 
 

Nos termos dispostos no RTP, em simultâneo com a inscrição, deve ser enviada à FPB a folha de 
convenções de cada par. 

 

Em caso de necessidade, deve ser nomeada uma Comissão de Recurso, nos termos do RTP. 

 

3. LOCAL E HORÁRIO 

 

As provas de apuramento devem realizar-se até 25 de Junho de 2016, nos locais indicados nos 
respectivos regulamentos. No dia 28 de Junho de 2016, a FPB comunica às AR que realizaram provas 

de apuramento o número de vagas atribuído a cada uma. 
 

A prova realiza-se nas seguintes datas e horários: 

Sessões Data Hora 

1ª Sessão 15 de Julho de 2016 21:15 

2ª Sessão 16 de Julho de 2016 15:30 

3ª Sessão 16 de Julho de 2016 21:15 

 

O local de realização da prova será determinado em função do número de pares apurados da ABC, da 
ARBN e da ARBL. Caso o somatório do número de pares apurados pela ABC e ARBN seja igual ou 

superior ao número de pares apurados pela ARBL, a prova é delegada à ABC e realiza-se em Coimbra, 

ou em local próximo de Coimbra, a indicar pela ABC. Caso contrário, a prova não é delegada e realiza-
se no Centro de Bridge de Lisboa (CBL) – Av. António Augusto de Aguiar, 163 – 4º Esqº, em Lisboa. 

 
 

4. DIRECTOR DO TORNEIO 

 
Fase final - DT nomeado pelo Conselho de Arbitragem: 

 

 

5. INSCRIÇÕES 

 

As inscrições deverão ser efectuadas pelas AR, por email, para a FPB (fpbridge@mail.telepac.pt). 
 

 
 

NOTA: Em situações omissas nos Regulamentos que possam afectar o bom funcionamento da  

prova, competirá à Direcção da FPB encontrar soluções que, contemplando a boa prática  
desportiva e os princípios gerais de Bridge de competição, as resolvam segundo critérios  

claros e lógicos. Em caso de necessidade de resolução imediata, os mesmos poderes estão  

delegados no Director do Torneio. 
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