4º Sunday Times Premium
Regulamento
1- Organização da prova:
Festival de organização conjunta do CBL e do Clube AVGP.
2- Local e data de realização:
A prova será realizada no CBL nas datas de 11 a 13 de Janeiro de 2019, existindo uma fase
prévia de apuramento de um par, a realizar no torneio de Abertura da ARBL.
3- Condições de Participação:
Participarão na prova 16 pares a seleccionar entre os pares que se candidatem a participar,
hierarquizados pelos seguintes critérios, por ordem de prioridade:
a) Par vencedor do Torneio de Abertura da ARBL (se existirem duas linhas de classificação
será considerado vencedor o par que obtiver uma maior percentagem);
b) Pares que tenham representado a Selecção Nacional Open nos últimos 5 campeonatos da
Europa;
c) Pares que tenham sido Campeões Nacionais (entre provas de Pares Open e de Pares por
IMP´s) pelo menos duas vezes nos últimos 5 anos;
d) Pares constituídos por jogadores que, individualmente, integraram a Selecção Nacional
Open nos últimos 5 Campeonatos da Europa;
e) Pares (claramente identificados como tal, por terem jogados juntos pelo menos 75% dos
encontros em que participaram) que tenham pertencido às Equipas Campeãs Nacionais
Open nos últimos 5 anos;
f) Pares constituídos por jogadores que, individualmente, tenham sido ambos Campeões
Nacionais de Pares Open, Pares por IMP´s ou Equipas Open pelo menos duas vezes nos
últimos 5 anos;
g) Pares constituídos por jogadores que, individualmente, tenham sido ambos Campeões
Nacionais de Pares Open, Pares por IMP´s ou Equipas Open pelo menos uma vez nos
últimos 5 anos;
h) Pares que tenham representado a selecção de senhoras nos últimos dois campeonatos da
Europa;
i) Outros pares.
Entre os pares candidatos abrangidos pelo mesmo critério, a prioridade será atribuída aos
pares com maior IV de acordo com o Ranking para 2019, e, um último desempate, será feito
em função do jogador mais bem posicionado nesse Ranking.
4- Formalização da Inscrição:
As inscrições para esta prova abrirão até 22 de Dezembro de 2018, podendo ser efectuadas
através do site do V Naipe ou do site do CBL e encerrarão no dia 7 de Janeiro de 2019. Nessa
data, caso estejam inscritos mais de 16 pares, a prioridade será estabelecida pela ordem
referida no ponto 3. Caso estejam inscritos menos de 16 pares, serão reabertas inscrições
para as restantes vagas, mas, em qualquer caso, será dada prioridade aos pares elegíveis já
inscritos na 1ª fase de inscrições.
5- Fórmula e Regras Específicas:
A prova será realizada em duas fases. Na primeira fase os pares serão divididos pelo método
de serpentina em duas séries de oito, em função do respectivo IV, sendo disputado um Round
Robin, com encontros de 10 mãos, com resultados calculados na fórmula de IMP contra a

média, considerando conjuntamente os resultados das duas séries e cortando os extremos. Os
resultados serão convertidos em PV. Os 4 primeiros classificados de cada série apuram-se
para a Final A e os restantes para a Final B.
Na segunda fase, e em cada final, os pares defrontam os pares da outra série, sendo atribuído
um Carry Over total aos resultados entre os pares que transitam da mesma série, a que será
adicionado 25% do somatório da pontuação obtida contra os pares que transitam para uma
série diferente (equivale a um encontro).
Em toda a prova será aplicado o Código Internacional de Bridge e o Regulamento Técnico de
Provas da FPB.
6- Horários:
Serão disputados 11 encontros, com cortinas, nos seguintes horários:
Encontro 1 – Sexta-feira às 20h30m
Encontro 2 – Sexta-feira às 22h00m
Encontro 3 – Sexta-feira às 23h30m
Encontro 4 – Sábado às 15h00m
Encontro 5 – Sábado às 16h30m
Encontro 6 – Sábado às 18h00m

Encontro 7 – Sábado às 21h15m
Encontro 8 – Sábado às 22h45m
Encontro 9 – Domingo às 14h30m
Encontro 10 – Domingo às 16h00m
Encontro 11 – Domingo às 17h30m

7- Custo de Inscrição e Prémios:
O valor de inscrição neste torneio será de 85 euros por jogador.
Os prémios terão a seguinte repartição:
1º Classificado - €1.000 + Prémio em espécie
2º Classificado - €500 + Prémio em espécie
3º Classificado - €300 + Prémio em espécie
1º Classificado Final B - €200 + Prémio em espécie
A Organização irá tentar obter prémios adicionais a atribuir por patrocinadores para
distribuir por alguns dos restantes participantes.

