CIRCUITO DE BRIDGE 2019 - REGULAMENTO

1 - Organização
O Centro de Bridge de Lisboa (CBL, SA), com o apoio da Federação
Portuguesa de Bridge (FPB), irá realizar, durante o ano de 2019, um
Circuito de Bridge denominado MASTERS LISBOA 2019.
2 - Objectivo
O objectivo deste Circuito é promover a competitividade dos melhores
jogadores portugueses e potenciar a competição entre estes e jogadores
estrangeiros de nível elevado.
3 – Fórmula e Normas Específicas.
O Circuito é composto por 5 torneios, os 4 primeiros são limitados a 60
pares, por ordem de inscrição e o quinto é limitado a 40 pares (20 mesas
com cortinas).
Nos primeiros 4 torneios, podem participar praticantes nacionais e
estrangeiros, inscritos na FPB ou em qualquer federação congénere. No
quinto e último torneio participam até 20 pares convidados pela
Organização e pelo menos 20 pares apurados, pela classificação
acumulada dos 4 primeiros torneios.

A totalidade dos 20 pares convidados para o último torneio, devem
integrar pelo menos um jogador residente no estrangeiro ou nas Regiões
Autónomas da Madeira e dos Açores. A lista dos pares convidados será
oportunamente divulgada pela Organização.
Os primeiros quatro torneios são disputados em “Matchpoints”, com a
classificação calculada em percentagem do Top Integral, em barómetro.
Cada torneio é jogado em duas sessões de, pelo menos, 26 mãos cada.
A classificação acumulada destes quatro torneios é calculada através da
média das três melhores classificações obtidas. São apurados para o
torneio final, pelo menos 20 pares que tenham participado, no mínimo,
em três torneios, por ordem da classificação acumulada, com suplência
ilimitada.
O torneio final disputa-se no sistema de IMPs cruzados. Esta prova é
jogada em oito sessões, quatro de qualificação e quatro da fase final. Na
fase de qualificação, jogam-se 39 posições, de 3 mãos cada, todos contra
todos. Para a final A, são apurados os 20 pares melhor classificados da
fase qualificação. Os restantes 20 pares disputam a final B.
Em ambas as finais, jogam todos contra todos, 3 mãos por posição, a duas
voltas.
4 – Local e Horários
Centro de Bridge de Lisboa (CBL, SA) – Av. António Augusto de Aguiar, 163
– 4º Esqº, em Lisboa, nas seguintes datas e horários:
Torneios de apuramento:
Torneios/Sessões

Data

Hora

1º Torneio/1ª Sessão

10 de Fevereiro

10:30 às 13:30
15:00 às 16:00

1º Torneio/2ª Sessão

10 de Fevereiro

16:30 às 20:30

2º Torneio/1ª Sessão

7 de Abril

10:30 às 13:30
15:00 às 16:00

2º Torneio/2ª Sessão

7 de Abril

16:30 às 20:30

3º Torneio/1ª Sessão

2 de Junho

10:30 às 13:30
15:00 às 16:00

3º Torneio/2ª Sessão

2 de Junho

16:30 às 20:30

4º Torneio/1ª Sessão

8 de Setembro

10:30 às 13:30
15:00 às 16:00

4º Torneio/2ª Sessão

8 de Setembro

16:30 às 20:30

Torneio final:
Sessões

Data

Hora

1ª Sessão de Apuramento

13 de Novembro

10:00 às 13:00 (6 encontros)
14:30 às 16:30 (4 encontros)

2ª Sessão de Apuramento

13 de Novembro

17:00 às 21:00 (10 encontros)

3ª Sessão de Apuramento

14 de Novembro

10:00 às 13:00 (6 encontros)
14:30 às 16:30 (4 encontros)

4ª Sessão de Apuramento

14 de Novembro

17:00 às 20:30 (9 encontros)

1ª Sessão das Finais

15 de Novembro

10:00 às 13:00 (6 encontros)
14:30 às 16:30 (4 encontros)

2ª Sessão das Finais

15 de Novembro

17:00 às 20:30 (9 encontros)

3ª Sessão das Finais

16 de Novembro

10:00 às 13:00 (6 encontros)
14:30 às 16:30 (4 encontros)

4ª Sessão das Finais

16 de Novembro

17:00 às 20:30 (9 encontros)

5 – Inscrições
O custo de inscrição nos torneios de apuramento é de 50,00 € por torneio,
para os praticantes de 1as categorias ou Nacional de Honra, de acordo
com o Ranking da FPB de 2019, e de 25,00 € para os restantes praticantes.
No torneio final, a inscrição é gratuita.
6 – Direcção dos Torneios
Os Directores de Torneio são nomeados pela FPB.

7 – Prémios
O “prize pool” dos 4 torneios de apuramento corresponde a 50% da
receita das inscrições.
O “prize pool” do torneio final é de 30.000,00 Euros.
Nos 4 primeiros torneios, são premiados os 5 pares melhor classificados,
com 42%, 27%, 16%, 10% e 5% do “prize pool”, por ordem de
classificação.
Na final A do torneio final, são premiados os 6 pares melhor classificados,
com 29%, 21%, 14%, 10%, 7% e 5% do “prize pool”, por ordem de
classificação.
Na final B do torneio final, são premiados os 3 pares melhor classificados,
com 8%, 4% e 2% do “prize pool”, por ordem de classificação.
8 – Homologação
Todos os torneios do circuito serão homologados pela FPB, de acordo com
o Regulamento de Classificação de Praticantes em vigor no ano de 2019.

