
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BRIDGE – FBB 
Adendo ao regulamento do Seleção 2018/2019 – EQUIPES FEMININAS 

 
Prezados: 

Conforme ficou definido, em reunião informal durante o Minas Bahia e Amigos em São Paulo, 

entre representantes das possíveis quadras femininas e Rafael Amoedo, para o Torneio 

Integrado Seleção/Brasileiro deste ano de 2018, 

1) Em caso de haver mais do que duas (ou nenhuma) quadras femininas inscritas até dia 

20/9/2018 (quinta feira que vem) vale o regulamento já publicado. 

2) No caso de haver apenas uma ou duas quadras femininas inscritas até dia 20/9/2018 

(quinta feira que vem), 

a. As equipes poderão, desde que evidentemente de acordo entre si, não 

participar fisicamente do torneio de seleção na Bahia. 

b. AMBAS EQUIPES1 (ou a equipe, no caso de uma só) devem se inscrever 

normalmente no sítio da FBB para caracterizar inscrição e devem enviar um 

documento conjunto (pode ser um email de cada capitã) declarando 

formalmente que não querem participar do Seleção. 

c. AMBAS EQUIPES1 (ou a equipe, no caso de uma só) devem pagar normalmente 

a taxa de inscrição do torneio de Seleção. 

d. AMBAS EQUIPES1 devem comunicar à FBB qual deve ser nomeada equipe “A” 

(evidentemente a outra será a equipe “B”). 

e. Na reunião mencionada acima houve um compromisso moral de formação de 

pelo menos uma equipe para a disputa do brasileiro entre as jogadoras 

participantes das equipes femininas que não jogarão no Seleção. Esperamos 

que este compromisso seja honrado. 

f. Jogadoras das equipes femininas que optarem por não participar no Seleção, 

como estarão previamente classificadas, estarão VETADAS de participar no 

Seleção de Equipes Mistas: uma jogadora não pode representar o Brasil em 

duas equipes/categorias. Estando já classificada pelo feminino é óbvio que não 

poderá nem mesmo disputar o torneio da mista, a não ser que decline de seu 

lugar na equipe feminina para isso. 

3) Reiterando o que já foi comunicado acima: Não havendo nenhuma inscrição de equipe 

feminina até 20/9/2018 segue o regulamento normal. 

São Paulo, 13/9/2018 

 

Leão Roberto Machado de Carvalho 

Diretor técnico, FBB 

                                                           
1
 No caso de duas equipes: a comunicação pode ser por e-mail enviado ou a Rafael Amoedo, ou a 

Fernanda Joaniti ou a mim, Leão Carvalho. Este e-mail deve ser enviado individualmente por 
representante de cada equipe  


