
                                Campeonato Regional de Equipas Open 2021
 
 
                                                         Regulamento
 
 
1. Devido à situação excepcional que todos vivemos neste momento, enquanto não for possível o regresso
aos jogos ao vivo, pelo menos parte das jornadas do Campeonato Regional de Equipas Open será
disputada online.
 
2. Os encontros online serão jogados na plataforma RealBridge.
 
3. O Campeonato é aberto a todos os praticantes, independentemente da sua categoria ou IV, desde que
estejam devidamente licenciados pela FPB.
 
4. As inscrições devem ser feitas pelos meios habituais (idealmente por inscrição directa no site da arbn
em http://arbn.pt/calendar ou por e-mail para arbn@sapo.pt) e serão aceites até ao dia 14 de Março  às
18h. Depois disso apenas serão aceites mais inscrições excepcionalmente, se forem do interesse da
organização.
 
5. O torneio será disputado em série única, todos contra todos, em encontros de 24 mãos, com 2 partes de
12 mãos cada, com conversão, ronda a ronda, de IMP´s em PV´s pela tabela contínua da WBF.
 
6. Dada a longa duração da prova as equipas poderão inscrever até um máximo de 8 elementos.
 
7. Os encontros online serão programados pelo DT e devem seguir, dentro do possível, as normas
utilizadas nos encontros ao vivo.
 
9. Devem ser escrupulosamente cumpridas todas as normas do RTP, com as necessárias adaptações.
 
10.As jornadas serão realizadas sempre à 2ª feira às 21,00h, excepto os encontros que se disputarem
presencialmente, que terão início marcado para as 20h30.
 
11. Os capitães de equipa serão responsáveis pelo pagamento à ARBN das taxas relativas à participação
da sua equipa, 30€ por equipa, por sessão.
 
13. Se uma equipa faltar na data acordada ou se se tiver um atraso acima de 30 minutos, será concedida
vitória à equipa adversária nesse encontro.
 
14. A nomeação do DT é  da responsabilidade da ARBN por delegação do Conselho de Arbitragem.
 
15. 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, 8 de Março de 2021
 


