
Regulamento 2º Torneio Internacional de Equipas 100 mãos do CBL no RealBridge 

 

1. O 2º Torneio Internacional de Equipas 100 Mãos do CBL no RealBridge, terá início dia 1 

de Julho de 2021 e decorrerá às quintas-feiras às 20h45, no RealBridge, num total de 5 

sessões com 2 encontros de 10 mãos cada, nas seguintes datas: 

1 de Julho de 2021 

8 de Julho  de 2021 

15  de Julho de 2021 

22 de Julho de 2021 

29 de Julho de 2021 

 

2. A prova, aberta a praticantes de todos os Clubes e de todos os países, será disputada no 

sistema Suíço (10 encontros de 10 mãos cada, 2 encontros por dia). Na primeira sessão 

as equipas serão divididas em duas categorias de acordo com os rankings e depois 

emparceiradas  pela plataforma. 

3. No caso de jogadores estrangeiros, não federados na FPB, o respectivo ranking 

equiparado será determinado pela Direcçao da Prova, para efeito de atribuição de 

prémios. 

4. Os resultados serão calculados pela tabela de IMPS, com conversão para PV de acordo 

com as tabelas oficiais. 

5. As equipas poderão inscrever-se até ao dia 30 de Junho de 2021  

6. As equipas poderão ser constituídas por até 8 elementos. 

7. O valor total da inscrição por equipa é de 60 Euros. 

8. Serão atribuídos prémios para as equipas primeira e segunda classificada da geral, bem 

como à melhor equipa constituída com a participação de no máximo 1 jogador de 

primeiras categorias. Os prémios da equipa serão isenções de pagamento de inscrição 

em torneios organizados pelo CBL no Real Bridge, tendo os vencedores direito a uma 

inscrição gratuita no próximo torneio de equipas online organizado pelo CBL 

9. O Director da prova será Francisco Pereira Gonçalves. 

10. Será nomeada uma comissão de recurso, composta por 5 elementos, podendo as 

equipas recorrer de qualquer decisão da arbitragem, nos termos definidos nas Normas 



Técnicas da FPB. Para cada recurso serão nomeados 3 dos referidos 5 elementos, em 

função das equipas recorrentes. 

11. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Organização da prova. 

12. A inscrição deve ser paga antes do início da prova por transferência bancária para o 

NIB  0010 0000 5902 4630 0014 3. 

 


