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Introdução: O Circuito de Verão do Centro Bridge de Lisboa será composto por oito 

torneios de pares. Um par nunca pode ser repetido em mais do que dois torneios 

diferentes.  

 A classificação do Circuito é individual e feita através da média de cada jogador nos 

seus 4 melhores resultados. Não há limite à participação, podendo um jogador optar por 

jogar 4 ou 8 torneios. Será acrescida uma percentagem à classificação de cada jogador 

consoante a sua categoria no Ranking 2012 da FPB (handicap). 

 Cada jogador terá um passe de transferência avaliado em 100 euros, 10% desse 

passe é obrigatoriamente comprado pelo próprio no acto de inscrição para o torneio, 

estando o restante valor do passe no mercado podendo ser adquirido por qualquer 

pessoa (inclusive o próprio). 

 

I. Inscrições: Inscrição individual no Circuito, no entanto, para cada torneio do 

Circuito, cada jogador escolhe livremente o seu parceiro (não é o torneio que é 

individual mas sim a classificação do circuito).  

O custo de inscrição no Circuito por jogador é 10 euros (equivale a 10% do seu passe), 

valor que reverterá na totalidade para os prémios. O custo por sessão será de 6 

eur para os sócios CBL e 7 eur N/sócios;  

Inscrições Abertas em www.centrodebridge.pt;  

 

II. Sistema de Jogo: Cada Torneio será disputado em sistema de Classificação Única 

(unificando as linhas N-S e E-O) e terá 24 mãos; 

http://www.centrodebridge.pt/
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III. Handicap: Os jogadores verão acrescida à sua percentagem no final de cada torneio 

os seguintes valores consoante a Categoria a que pertencem (no inicio do ano de 

2012): 

1 e 1: + 2 % 

2 e 2: + 4% 

2 e 2: + 6 % 

3♠  e 3♥: + 8 % 

3♦ ou pior: + 10 % 

 

IV. Prémios: O valor das inscrições dos jogadores no Circuito reverterá na totalidade 

para os prémios;  

Haverá prémios monetários para os 3 melhor classificados e também para o melhor 

jogador de 2ªas Categorias, melhor jogador de 3ªas Categorias e para a 

melhor jogadora. 

 

V. Distribuição dos Prémios: No final do Circuito será apurado o valor correspondente 

aos passes de jogadores vendidos e esse bolo será assim distribuido (aos detentores 

do passe desse jogador): 

1º Class.   -   35% 

2º Class.   -   25% 

3º Class.   -   10% 

 

1º Class. de 2ªs Categorias - 10% 

1º Class. de 3ªs Categorias - 10% 

1º Class. Feminino         - 10% 
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Os prémios não são acumuláveis (receberá o maior - em caso de igualdade, receberá 

o da Classificação Geral); 

 

VI. Venda de passes de jogadores: Cada jogador é sempre titular de 10% do seu 

passe. Os restantes 90% estarão sempre em leilão até ao inicio do último torneio do 

circuito. Os detentores do passe de um jogador terão direito a receber o valor do seu 

prémio na classificação, na proporção dos direitos adquiridos (por exemplo, se tem 

50% do passe (do total vendido desse jogador) e o jogador ganha um prémio de 500 

eur, recebe 250 eur); A informação relativa à aquisição dos passes dos jogadores 

estará sempre disponível no site do clube na internet. 

 

VII. Calendário do Circuito (sextas e sábados 21h, domingos 16h):  

1. 15 Julho – 16h 

2. 21 Julho – 21h 

3. 29 Julho – 16h 

4. 4 Agosto - 21h 

5. 11 Agosto - 21h 

6. 18 Agosto -21h 

7. 19 Agosto– 16h 

8. 25 Agosto– 21h 


