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Introdução
O torneio Minas-Bahia tradicionalmente sempre foi um encontro agradável, amigável e
sociável entre bridgistas residentes nestes dois estados e seus convidados.
O espírito do evento sempre foi de congraçamento e amizade, e agora ele passa a ser um
evento nacional, expandindo sua filosofia para o restante da comunidade bridgística do
Brasil. Este documento define então o “regulamento” deste torneio, que nunca teve
regulamento, diretor de jogo, obrigatoriedade de cartões de convenção e por aí vai.
A ideia é expandir a geografia, mantendo a harmonia do evento. A primeira grande
alteração é renomeá-lo para Minas-Bahia e Amigos. A segunda é alterar os locais de jogo
para o Brasil inteiro. Só. Não há nenhuma outra alteração. Desta forma, este “regulamento”
só tratará de data, local, e formato de inscrição, além de outras informações técnicas que
não alteram o espírito geral do evento.

O Evento
Neste ano de 2018 faremos o Minas-Bahia em São Paulo, na sede da APB1, de 6 a 8 de
setembro de 2018. Quem quiser se inscrever com antecedência poderá fazê-lo pela página
da FBB, mas inscrições poderão ser realizadas até 30 minutos antes da primeira rodada.

Condições para Inscrição
Não há qualquer restrição quanto à participação, a não ser o desejo de jogar bridge e se
divertir.

Credenciamento
Todos são credenciados

Inscrição
Inscrições poderão ser realizadas ou através da página da FBB, ou em telefonema ou
email à Fernanda (11-3085-0888, fernanda@bridgesaopaulo.com.br). Tanto a Fernanda
quanto a página aceitarão inscrições incompletas, de jogadores que queiram participar
mas não conseguiram formar quadra. Jogadores poderão também se comunicar pelo
WhatsApp do Bridge Brasileiro, no grupo Bridge Brasil. Quem não estiver participando do
grupo pode pedir sua inscrição à Fernanda, ou por telefone ou por e-mail.

Taxas de inscrição individuais
A taxa de inscrição no torneio será de R$ 250,00 por jogador. No caso de inscrição de
equipe completa, R$ 1.000, qualquer que seja o número de jogadores na equipe.
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Forma de disputa
O torneio é de quadras, sem direção, com rodadas de 12 bolsas, e será disputado em um
“Round Robin” corrido.
São três dias de jogo, e a ideia do torneio é diversão, portanto começaremos as rodadas
ao meio dia (exceto no primeiro dia, que iniciará às duas da tarde, para poder facilitar a
chegada do pessoal dos outros estados) e as terminaremos no máximo às 20:00, para que
todos possam curtir São Paulo “by night”, se quiserem. A disposição das equipes no torneio
dependerá do volume de inscrições.

Esquema e horário dos jogos
Os jogos começarão sempre às 12:00 hs. Sendo em São Paulo, acreditamos haver
alternativas de viagem para todos no próprio dia, para aqueles que não quiserem vir na
véspera. Ainda assim, como descrito acima, no dia 6 (quinta feira) a primeira rodada
começará às 14:00.
Veja o esquema detalhado das diversas situações possíveis no ANEXO I desse
regulamento, além de sugestão de organização das rodadas no ANEXO II. O mapa geral
está abaixo.

Às vezes há um torneio de duplas “saideiro” no Minas-Bahia original. Combinaremos no
local se será o caso de realizarmos isso em São Paulo também.
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Outras informações relevantes
Carry over
Como não haverá rodadas eliminatórias, não há necessidade de regra de “carry-over”.

Critérios de Desempate
EmRound-Robin
Empate entre duas equipes:
1) Quociente entre os IMPs ganhos e perdidos em todas as partidas disputadas
naquela fase da competição;
2) Resultado em IMPs do Confronto Direto entre as equipes;
3) Quociente entre os Pontos Totais ganhos e perdidos em todas as partidas
disputadas naquela fase da competição;
4) Resultado em Pontos Totais do Confronto Direto entre as equipes;
5) Morte súbita em partidas de uma bolsa;
Empate entre três ou mais equipes (Se em algum momento sobrarem apenas duas
equipes, reverter para os critérios de desempate de duas equipes):
1) Quociente entre os IMPs ganhos e perdidos em todas as partidas disputadas
naquela fase da competição;
2) Maior número de IMPs ganhos nos jogos disputados entre as equipes empatadas;
3) Quociente entre os Pontos Totais ganhos e perdidos em todas as partidas
disputadas naquela fase da competição;
4) Resultado em Pontos Totais do Confronto Direto entre as equipes;

Posição à mesa e escalações
Do jeito que os jogadores quiserem.

Substituições
Do jeito que os jogadores quiserem.
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Duração de rodada
O tempo de duração de cada rodada é calculado a partir da duração de cada bolsa, que
deverá ser de 7½ minutos para cada bolsa, porque no Bahia-Minas e Amigos não há uso
de cortinas.

Oficialização de resultados
Bridgemates (ou sistemas de apuração eletrônica similares) serão usados.
Qualquer marcação errada pode ser alterada até o início da rodada seguinte.

Multas e Penalidades
Não há. Qualquer problema será resolvido entre os jogadores.

Sistemas e Cartões de Convenções
Desnecessários.

Alertas e explicações
Os usuais, como cortesia aos adversários.

Restrições
Aparatos de comunicação e eletrônicos
Telefones celulares, pagers ou qualquer outro equipamento eletrônico não devem ser
utilizados na sala de jogo por uma questão de educação e bom senso.

Fumo e consumo de bebida alcoólica
Ver acima.

Apelos
Não há.

Tribunal de Apelações
Não há.
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Recursos
Não há.

Ética e Esportividade
Sempre, além de bom humor e espírito de companheirismo.

VuGraph
Provavelmente não haverá, mas, se houver, será na(s) rodada(s) final(finais).

Espectadores
Permitidos, principalmente familiares a amigos dos jogadores (espera-se moderação,
educação e bom senso deles, também).

Validade
Por enquanto, 2018.
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ANEXO I – Esquema e horário dos jogos
Serão três dias de jogo, com as rodadas distribuídas conforme a tabela abaixo (exemplo com rodadas de 12 bolsas, mas poderão
ser menos bolsas por rodada se os participantes acreditarem que o torneio está muito “puxado”).
Dia/horário
12:00 – 13:30
13:30 – 15:00
15:20 – 16:50
17:10 – 18:40
19:00 – 20:30

Quinta, 6/9
Sem programação
RR1
RR2
RR3
RR4

Sexta, 7/9
RR5
Almoço
RR6
RR7
RR8

Sábado, 8/9
RR9
Almoço
RR10
RR11
RR12

Quaisquer que forem o número de equipes inscritas e que efetivamente jogarão em São Paulo, a organização do torneio deverá
organizar as rodadas conforme o esquema geral mostrado acima, quer cortando horários e dias no caso de menos equipes, quer
dividindo as equipes em grupos no caso de mais equipes. A matriz acima é esquemática, permitindo ampla liberdade (e também
mais trabalho) aos organizadores. Há sugestões de organização mais detalhada de rodadas no anexo II, caso interesse à
organização local. Poderemos inclusive cortar o “Round Robin” final (ou o inicial) de cada dia dependendo da vontade dos
jogadores, e após conhecermos o número de equipes inscritas.
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ANEXO II – Possibilidades de utilização dos horários de jogo previstos
O texto do regulamento permite ao(s) organizadores que definam as rodadas da melhor
maneira possível considerando o número das equipes inscritas. Ainda assim, este anexo
pode ser utilizado como guia geral de organização. Todas as alternativas abaixo fazem uso
máximo das 12 rodadas disponíveis.
1) 5 ou 6 equipes inscritas: duplo RR, ou seja 10 rodadas.
2) 7 ou 8 equipes inscritas: RR único, ou seja 7 rodadas, disputando finais em 4
tempos.

3) 9 ou 10 equipes inscritas: RR único, ou seja 9 rodadas, e depois disputa semifinais
com 3 tempos e finais com 2 tempos.
4) 11 ou 12 equipes inscritas: as equipes serão divididas em dois grupos e jogam um
RR único, com semifinais em 4 tempos e finais em 3 tempos.
5) 13 ou 14 equipes inscritas: as equipes serão divididas em dois grupos e jogam um
RR único. Semifinais em 3 tempos e finais em 2 tempos.
6) 15 a 18 equipes inscritas equipes inscritas: as equipes serão divididas em três
grupos e jogam um RR único. Semifinais em 4 tempos e finais em 3 tempos.
7) Outra forma de divisão de grupos é usar o critério descrito no corpo do regulamento.
No caso remoto de três grupos, a divisão poderá ser algo como:
Grupo A – Equipes 1, 6, 7, 12, 13, 18
Grupo B – Equipes 2, 5, 8, 11, 14, 17
Grupo C – Equipes 3, 4, 9, 10, 15, 16
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