
 
 

CAMPEONATO NACIONAL 
DE PARES PROMOÇÃO 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 de 3ªs Categorias e de 2ªas Categorias até 2 Ouros, 
que não tenham Categoria de Honra, licenciados por qualquer Clube filiado na FPB ou directamente 

inscritos em qualquer Associação Regional da FPB, e ainda a todos os praticantes e alunos de Bridge 

que ainda não sejam licenciados. 
 

A FPB pretende assim que esta prova seja de divulgação do Bridge e de captação de novos praticantes. 
 

Para os praticantes que nunca tenham sido licenciados e que procedam ao seu licenciamento na FPB 

durante a prova, o valor da respectiva taxa será nulo nos anos de 2016 e 2017. 
 

A prova será realizada em simultâneo nacional, nos Clubes que se candidatarem para o efeito, de 
acordo com as seguintes normas: 

 

1 – Cada Clube comunica à Direcção da FPB, até 9 de Dezembro de 2016, a intenção de organizar uma 
das secções da prova. 

 
2 - Os Clubes são responsáveis pela abertura de inscrições para as suas secções e terão de garantir 

pelo menos seis mesas, condição necessária para que uma secção seja considerada para efeitos da 
classificação nacional da prova. 

 

3 – No entanto, se numa Região existir apenas um Clube a participar na prova, essa secção será válida 
com um mínimo de seis pares. 

 
Em todas as secções devem ser jogadas um mínimo de 24 mãos por sessão. 

 



As mãos são emitidas pelo Árbitro Nacional José Júlio Curado e duplicadas pelo DT de cada Clube. 

 
O cálculo dos resultados do torneio, em cada Clube, é efectuado obrigatoriamente com o programa 

Magic e os resultados de cada sessão enviados de imediato, por email, para zecurado@gmail.com.  

 
Uma vez recebidos os resultados de todas as secções, serão enviados de volta os resultados nacionais, 

frequências e folhas individuais. 

 
A prova é disputada em 2 sessões, em matchpoints, com a classificação calculada em percentagem 

do top integral. 

Em caso de necessidade, serão nomeadas Comissões de Recurso, nos termos do RTP. 

 

3. HORÁRIO 

 
 

Sessões Data Hora 

1ª Sessão 16 de Dezembro de 2016 21:00 

2ª Sessão 17 de Dezembro de 2016 16:00 
 

 

 

4. DIRECTORES DO TORNEIO 

 
Em cada Clube, a prova deve ser dirigida por um árbitro de categoria Regional ou superior, cuja 

nomeação deve ser submetida à aprovação do Conselho de Arbitragem. 

 
 

 

5. INSCRIÇÕES 

 

As inscrições devem ser efectuadas em cada um dos Clubes que participam na prova. 
 

O custo de inscrição na prova será de acordo com a Tabela de Taxas e Serviços da FPB de 2016. 

 
Do total da receita bruta, cada Clube entregará 25% à FPB, de acordo com o ponto 3.1.8 do 

Regulamento Técnico e de Provas da FPB. 
 

 
 

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

da prova, competirá à Entidade Organizadora 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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