
 Campeonato Regional de Pares por IMP’s  

da ARBN - 2019 
 

REGULAMENTO 
 

 TIPO DE TORNEIO 

Torneio de pares com pontuação em IMP´s cruzados, disputado em 2 fases, aberto a todos os praticantes, 
independentemente da sua categoria ou IV, desde que estejam devidamente licenciados pela FPB.  

A participação na primeira fase será limitada aos 40 pares com maior IV que se inscreverem. A primeira fase 
joga-se em encontros de 4 a 6 mãos (dependendo do número de inscritos), todos contra todos, e os 
resultados em IMP’s são calculados por comparação entre todos os resultados.  

Não haverá carry-over entre a 1ª e a 2ª fase.  

A fase final joga-se em encontros de 8 mãos e os resultados em IMP’s são calculados comparando apenas 
com os resultados dentro de cada série.  

Serão apurados para a série dos primeiros na fase final metade do número de pares participantes, ajustado 
para o número par superior, num máximo de 16 pares. Nesta série os encontros serão jogados em mesas 
com cortinas. 

Os jogadores não apurados para a série dos primeiros jogarão na fase final em sistema a definir, em função 
do número de participantes e das datas disponíveis. Se for possível jogam também todos contra todos, senão 
usar-se-á emparelhamento em sistema suíço adaptado a um esquema de jornadas, para evitar repetições 
de encontros.  

A ARBN presume que todos os pares jogarão a 2ª fase. No caso de algum par não poder jogar a 2ª fase, deve 
comunicar essa situação à ARBN até à data da última jornada da 1ª fase. 

Os 9 pares melhor classificados ganham o direito de participar no Campeonato Nacional de pares por IMP’s 
de 2019 pela quota da ARBN. 

 LOCAL E DATAS 
Este Campeonato terá lugar nas instalações do CBP pelas 20h30, nos dias 16, 23 e 30 de Setembro, 7, 14, 21, 
28 e 30 de Outubro e 11 e 18 de Novembro de 2019. No caso de se poder dispensar alguma das datas 
previstas a primeira preferência será para o dia 30 de Outubro. 

 PENALIZAÇÕES 

Eventuais penalizações disciplinares ou por procedimento incorrecto, serão dadas directamente em IMPs. 

 FOLHA DE CONVENÇÕES 

É obrigatório o uso da folha de convenções, nos termos do disposto no Regulamento Técnico e de Provas da 
FPB. 

 Casos omissos 

Os casos omissos serão decididos pela Direcção da ARBN. 

Em caso de necessidade de resolução imediata, os mesmos poderes estão delegados no Director do Torneio.  

 

Porto, Setembro de 2019 


