Campeonato Nacional
de Pares por IMP’s 2018
Informações gerais

Na primeira fase os participantes serão divididos em 4 séries, pelo método da serpentina
em função do IV do par, dentro das quais jogam todos contra todos. Os primeiros 3
classificados de cada série apuram-se para a final A e os restantes para a final B.
Na final A os pares apurados defrontam apenas os pares que não defrontaram na fase
de apuramento. Há transporte para a classificação dos resultados feitos contra os outros
pares apurados oriundos da mesma série de apuramento.
A final B disputa-se em 9 jornadas em sistema suíço adaptado (de modo a evitar repetições
de encontros), com transporte total dos pontos obtidos na fase de apuramento. Nas
primeiras 3 jornadas os emparelhamentos serão feitos com base nas classificações das
séries de apuramento e nas últimas 6 de acordo com a classificação na jornada n-2.
Os encontros serão todos disputados em 8 mãos, em mesas com cortinas.
O tempo disponível para cada encontro é de 1 hora, com uma tolerância de 5 minutos.
Entre 2 encontros consecutivos haverá um intervalo de 15 minutos.
Os resultados são calculados no sistema de IMP’s cruzados e convertidos em PVs, ronda
a ronda, pela escala contínua da WBF. A classificação é estabelecida com base nos
resultados em PV’s; se houver necessidade de desempates, estes serão feitos com
recurso aos resultados verificados entre os pares empatados.
Na fase de apuramento, para efeitos do cálculo dos IMP’s cruzados, é considerada a
totalidade dos resultados. Nas finais A e B, o cálculo dos IMP’s cruzados é feito
separadamente nas duas séries.
Eventuais penalizações serão feitas directamente em IMP’s com conversão imediata de
IMP’s em PV (6 IMP’s = 1 PV).
É obrigatório o uso da folha de convenções, nos termos do disposto no Regulamento
Técnico e de Provas da FPB.
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