
 

Campeonato Regional Inter-Associações (equipas, online) 2021 

 

Devido à situação excepcional que todos vivemos neste momento, a Associação Regional de 

Bridge do Norte decidiu organizar uma prova de equipas, até agora não existente no calendário 

regional, com o intuito de dar competicão aos praticantes federados. 

Tendo em vista aumentar a competitividade da prova, a ARBN decidiu alargar a participação na 

referida prova a equipas representantes das restantes Associações Regionais. 

Normas Gerais: 

Participam na prova 16 equipas, de acordo com o quadro seguinte: 

Associação Nº de Equipas 

ARBL 6 

ARBN 5 

ABM 3 

ABC 2 

 

Cada Associação Regional deverá definir o seu próprio método de escolha das equipas suas 

representantes, preferencialmente através de uma prova de apuramento, caso exista um 

número de equipas interessadas em participar superior à respectiva quota. 

A prova é composta por uma fase de apuramento, seguida de meias-finais e final.  

Horário: 

Apuramento: 

1ª sessão – Sexta-feira, 19 de Fevereiro de 2021, 21h00 

2ª sessão - Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021, 21h00 

3ª sessão - Sexta-feira, 5 de Março de 2021, 21h00 

4ª sessão - Sexta-feira, 12 de Março de 2021, 21h00 

5ª sessão - Sexta-feira, 19 de Março de 2021, 21h00 

6ª sessão - Sexta-feira, 26 de Março de 2021, 21h00 

7ª sessão - Sexta-feira, 2 de Abril de 2021, 21h00 

 

Meias-Finais: 

8ª sessão - Sexta-feira, 9 de Abril de 2021, 20h30 

 

Final: 

9ª sessão - Sexta-feira, 16 de Abril de 2021, 20h30 

 



 

Na fase de apuramento serão constituidas 2 séries e destina-se a apurar 4 equipas para as meias 

finais. 

Para haver o maior equilíbrio possivel entre Associações, as equipas ordenam-se pelo método 

serpentina, de acordo com o IV de cada equipa dentro da própria associação, conforme quadro 

abaixo: 

SÉRIE A SÉRIE B 

ARBL 1 ARBL 2 

ARBL 4 ARBL 3 

ARBL 5 ARBL 6 

ARBN 2 ARBN 1 

ARBN 3 ARBN 4 

ABM 1 ARBN 5 

ABM 2 ABM 3 

ABC 2 ABC 1 

 

Normas Específicas: 

1. As equipas classificadas nos 2 primeiros lugares de cada série apuram-se para as meias 

finais. Os vencedores de cada série defrontam o 2º classificado da outra.  

2. Os encontros online, de 20 mãos, serão jogados no RealBridge. 

3. As meias finais e final são disputadas em duas partes de 16 mãos cada, jogadas no 

RealBridge. 

4. Os line-up das equipas devem ser comunicados ao DT, por e-mail para arbn@sapo.pt, 

até às 18h de cada dia de competição, para que se possa programar os encontros. 

5. Os encontros online serão programados pelo DT e devem seguir, dentro do possível, as 

normas utilizadas nos encontros ao vivo. 

6. Devem ser escrupulosamente cumpridas todas as normas do RTP, com as necessárias 

adaptações. 

7. Para poderem participar na prova, os jogadores têm de ter as taxas de licenciamento de 

2021 pagas. Se, à posteriori, se verificar que algum jogador participou sem que tenha 

efectuado o pagamento da taxa de licenciamento em tempo útil, o jogador em causa 

não receberá pontos de ranking. 

8. A prova será homolgada pela Federação Portuguesa de Bridge. 

Árbitro: Pedro Álvares Ribeiro 

 

Preço por equipa: 24€ por equipa, por sessão. 

 

Local: RealBridge  

Mais informações sobre o RealBridge, através deste link: https://realbridge.online/player-

guide.html 

https://realbridge.online/player-guide.html
https://realbridge.online/player-guide.html

