
 
 

Regulamento do 1.º Torneio de Equipas Retoma Presencial CBL 
 

 
 

1- O 1.º Torneio de Equipas Retoma Presencial do CBL terá início dia 24 de junho e decorrerá ao longo de 6 quintas-
feiras, às 21 horas, no CBL, num total de 6 sessões. 
 

2- No torneio serão respeitadas as regras da DGS, as mesas terão acrílicos a separar os jogadores, cada jogador terá 
a sua própria bidding box e cada mesa um conjunto exclusivo de jogos. As instalações serão previamente 
desinfetadas bem como os materiais utilizados. 

 
3- Devido às contingências da pandemia, o torneio será limitado às primeiras 16 equipas inscritas. No caso de 15 ou 

16 inscritos, a prova será disputada numa primeira fase com a fórmula Round Robin (formato todos contra todos), 
com 5 sessões de 3 encontros cada e duas sessões de 2 encontros cada, jogando-se 8 mãos por encontro. As 
primeiras classificadas disputam a final, e as restantes disputarão 3 encontros de 8 em sistema suíço, com carry 
over de 1/2 da pontuação da fase Round Robin. 

 
4- Se estiverem inscritas 13 ou 14 equipas, a prova será disputada numa primeira fase com a fórmula Round Robin 

(todos contra todos), durante 4 sessões de 3 encontros cada, e uma sessão com um encontro jogando-se 8 mãos 
por encontro. Nesta fase serão qualificadas as primeiras 4 equipas para disputar as meias-finais e final, tendo a 
equipa vencedora da 1.ª fase o direito de escolher, entre as classificadas entre o 2.º e o 4.º lugar, aquela com quem 
disputará a meia-final a 16 mãos. A final será disputada em 24 mãos tal como os terceiro e quarto lugares. As 
restantes equipas disputarão 5 encontros de 8 mãos em sistema suíço, com carry over de 1/3 da pontuação da fase 
Round Robin. 

 
5- Se estiverem inscritas até 12 equipas, a prova será disputada apenas numa fase, em Round Robin (todos contra 

todos) com encontros de 12 mãos, jogando-se as últimas 12 mãos com emparceiramento suíço, mantendo um 
carry over integral da Round Robin, que servirá apenas para acerto de posições 2 a 2 (isto é, o primeiro do Round 
Robin discute com o segundo os primeiro e segundo lugares finais e assim sucessivamente). 

 
6- Os resultados serão calculados pela tabela de IMPS, com conversão para PV de acordo com as tabelas oficiais. 

 
7- As equipas poderão inscrever-se até às 15h do dia 23 de junho, com as condicionantes de limitação de inscritos 

antes referidas. A partir desta hora, a Organização reserva-se no direito de rejeitar inscrições. 
 

8- O valor da inscrição por equipa é de 50 euros, verba que reverterá totalmente para os prémios a distribuir, em 
percentagens a definir pela organização, antes do início do torneio, mas que abrangerá pelo menos um prémio 
para a melhor equipa com no máximo um jogador de primeira categoria. O valor da inscrição, por jogador e por 
sessão, será de 7 euros para sócios CBL e 8,50 euros para os restantes jogadores. 

 
9- Serão atribuídos prémios para as 3 primeiras equipas da Classificação Geral e prémios especiais para a melhor 

equipa de 2.as categorias (apenas 1 elemento da equipa poderá ser de categoria superior a 2 Espadas). 
 

10- Cada equipa poderá utilizar no máximo 8 jogadores. 
 

11- Será nomeada uma comissão de recurso, composta por 5 elementos a designar antes do início da prova, 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. 

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


