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INTRODUÇÃO GERAL 
 

O Torneio Brasileiro de Duplas será organizado sob a autoridade da Federação 

Brasileira de Bridge que supervisionará toda a organização e desenvolvimento do 

evento e a aplicação correta das normas e regulamento. 

Todos os casos não previstos neste regulamento serão decididos pela Diretoria da FBB, 

que levará em conta também regulamentos, normas, e o Código de Ética   da World 

Bridge Federation (WBF). 

 

DIREÇÃO DO TORNEIO 
 

Diretor(a) Geral 

 

O(A) diretor(a) Geral será nomeado pela FBB. Esta pessoa terá toda a liberdade de 

designar colaboradores, ajudantes, fiscais de jogo e outras pessoas em quaisquer 

outras funções auxiliares necessárias. Caberá a ele(a) também a responsabilidade 

por todos os preparativos prévios para a realização dos jogos, assim como pela 

elaboração das bolsas pré dadas e sua documentação. O(A) Diretor(a) Geral deverá 

ater-se estritamente aos regulamentos vigentes conforme suas prerrogativas e 

deveres, determinados pelas leis do bridge duplicado e dos regulamentos da FBB 

e da WBF. Caberá a ele ou ela também controlar e responsabilizar-se pela atuação 

de seus ajudantes, além de vigiar estritamente o cumprimento de todos os 

horários de jogo, aplicando sanções devidas quando for o caso. 
 

Condições para inscrição 
 

A inscrição de um bridgista no Torneio Brasileiro de Duplas implica em plena e total 
aceitação deste regulamento, que a partir do momento da inscrição é considerado 
de completo conhecimento do bridgista. A participação em qualquer 

competição oficial da Federação Brasileira de Bridge é apenas por convite. 
Nenhum jogador poderá ser convidado se não for filiado diretamente à 
Federação Brasileira de Bridge ou se não tiver seu nome oficialmente 
referendado pela entidade a qual ele pertença. 

 

Será permitida a participação de jogadores não residentes no Brasil no Torneio 

Brasileiro de Duplas 2021, desde que em dia com suas próprias federações 

nacionais 
 

 

Taxas de inscrição 
 

Será de R$ 100,00 por dupla. Jogadores sub-26 estão isentos de pagamento da 

taxa de inscrição. 

 

Plataforma 
 



 

O torneio será jogado durante três dias no Bridge Base Online (BBO) via internet. 

 

Prazos de inscrição 
 

As inscrições devem ser feitas diretamente com os organizadores por WhatsApp 

ou e-mail. A data e hora de corte serão dia 27/05/2021 (quinta-feira) às 22:00. A 

direção do torneio poderá eventualmente aceitar inscrições fora deste prazo se 

for para viabilizar uma melhor dinâmica do torneio.  

As inscrições devem ser efetuadas através de contato com a comissão 

organizadora, por email diretamente à Jaqueline Nunes 

(jackiemmn@gmail.com.br) ou WhatsApp (21) 993486405. 

 

Formas de disputa 
 

O torneio terá 3 sessões classificatórias e duas finais. Os resultados das 3 sessões 

serão considerados para efeito de classificação. 

 

A fase classificatória terá apuração paralela com handicap e as 3 melhores duplas com 

handicap serão reconhecidas com diploma para campeão, vice-campeão e terceiro 

colocados no Campeonato Brasileiro de Duplas com Handicap. 

 

Horários de jogo 

 
Finais A, B e C   

 

A classificação para as finais não considera o handicap. Os melhores classificados 

disputarão a Final A e os demais as finais, B e C dependendo do número de duplas 

inscritas.  

 

A direção do torneio, após definição de quantas duplas integrarão as finais, poderá 

ajustar o número final de participantes para eliminação de “byes”, mediante convite 

a duplas que não foram classificadas para as finais, pela ordem de classificação 

 

A quantidade de duplas classificadas será definida após o encerramento das 

inscrições e divulgada antes do início da competição. 

DATA SESSÃO 
SEX 28/5/21 20:00 1a Classificatória 

SÁB 29/5/21 16:00 2a Classificatória 

SÁB 29/5/21 20:00 3a Classificatória 

DOM 30/5/21 16:00 1a Final 

DOM 30/5/21 20:00 2a Final 
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Substitutos 

 

Se por motivo de força maior ou  falta de sinal de internet uma pessoa da dupla não 

conseguir se conectar nem pelo computador e nem pelo sinal do celular, o(a) 

Diretor(a) Geral (DG), depois de ouvir os envolvidos, pode designar um substituto 

para completar a dupla. O substituto não pode ser membro de outra dupla eliminada. 

O substituto dever ter handicap igual ou mais alto do que o substituido. 

 

Cartões de convenção 
 

As duplas devem adicionar seus cartões de convenções ao Bridge Base online  ou 

alternativamente os enviarem à organização do evento antecipadamente, evitando 

penalidades em caso de dúvidas. 

 

Alterações de marcações feitas  
 
Não será permitido o UNDO, exceto em situações de evidente erro mecânico. Em 
caso de dúvida, cabe ao Diretor decidir sobre a natureza do erro. 

 

Alertas e esclarecimentos 
 
O alerta no bridge pelo computador é diferente do presencial. É o próprio jogador 
que dá uma voz convencional que alerta os adversários e explica o significado. 
Quando alertar: 

 

1. Marcação artificial de uso generalizado 
2. Qualquer voz que seja tão inesperada que possa ser mal compreendida pelos 

adversários 
 

A falta de Alerta, ainda que involuntária, é uma infração sujeita a penalidade se 
o(a)Diretor(a) julgar que causou prejuízo aos adversários 
 

DECISÕES DO(A) DIRETOR(A) E APELAÇÕES 
 

Chamadas ao(à) Diretor(a) 
 

Os jogadores devem chamar o(a)Diretor(a) o mais cedo possível depois de uma 

irregularidade, mas todas as disposições das leis do Bridge Duplicado – versão vigente 

da WBF – devem ser observadas. Qualquer decisão do(a) Diretor(a) pode ser apelada. 

Apelações devem seguir os procedimentos a seguir. 
 

Códigos e procedimentos para as apelações 
 

Os regulamentos vigentes na WBF são adotados na íntegra para os torneios da FBB, 

incluindo aí o “Código de Ética”, o “Código de Disciplina” e as “Leis do Bridge Duplicado”. 



 

Tempo de jogo, horários atrasos e penalidades 
 

Tempo de jogo 
 

Par efeito de organização, toma-se como base aproximada uma duração de 8 

minutos por mão. O tempo máximo estimado por rodade é de 3 (três) horas, 

podendo variar, a depender do número de inscritos. 
 

Horário de início 
 

Os jogadores devem estar conectados e prontos para começar com pelo menos 

10 minutos de antecedência das rodadas que começarão as 16:00 e as 20:00. 
 

Penalidades 
 

As penalidades (descritas abaixo) serão comunicadas aos infratores. MPs de 

multas serão deduzidos das duplas ao final de cada sessão. As advertências 

serão anotadas no quadro geral em forma de cruzes. 

 

Atraso no início 
 

Qualquer dupla que esteja incompleta no início da sessão, receberá uma 

advertência verbal nos primeiros cinco minutos e posteriormente multa 

equivalente 10% do top de uma bolsa para cada período de cinco minutos que 

passar. Depois de 20 minutos de atraso a dupla deverá ser eliminada do torneio. 

O diretor pode, ao seu critério e, a ser julgado posteriormente pelo Comitê de 

Apelações, pedir que um substituto jogue, de forma a não prejudicar o 

andamento do torneio. A FBB poderá impor punições adicionais aos infratores 

sempre que considerar haver condições agravantes. 
 

Penalidades por má informação 
 

As penalidades por má informação são de 10% a 30% do top de uma bolsa 

conforme o tipo de confronto. São consideradas penalidades de procedimento 

e serão aplicadas automaticamente pelo(a) Diretor(a), podendo ser modificadas 

pelo(a)Revisor(a), que pode também agregar outras ou ainda tomar outras 

decisões que julgue adequadas. 
 
 

Ética e Desportividade 
 

Todos os bridgistas têm obrigação de comportarem-se dentro das mais estritas regras 

de desportividade, cortesia e, sobretudo, de ética irrepreensível. 

 

 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 



 

 

Duplas 
 

Em princípio, as três sessões classificatórias terão movimento “Mitchell”, trocando os 

jogadores NS e EW de forma a misturar os grupos, enquanto que a sessão final será em 

formato “Howell”, permitindo assim que todos se enfrentem. 
 

Regras de desempate para duplas 
 

Haverá empates apenas para resultados idênticos. Os critérios são: 

1. Comparação entre o melhor resultado das duplas empatadas durante sessões já 

jogadas 

2. Soma de MPs ganhos contra as duplas melhor colocadas contra quem todas as 

duplas empatadas jogaram. 

3. Persistindo o empate, amplia-se a posição das duplas melhor colocadas até o 

empate ser resolvido 
 
 

Vu-graph 
 

Nenhuma dupla pode recusar-se a jogar nas mesas com “vu-graph”. As partidas com 

“vu-graph” não podem sofrer atrasos por problemas de transmissão. A velocidade do 

“vu-graph” deve refletir a velocidade do jogo. 

 
A organização pode dispor a gravação em vídeo dos jogos transmitidos por “vu-graph”, 

assim como sua posterior publicação no “site” oficial, não cabendo nenhuma objeção 

futura. 

 

Situações Omissas 
 

Todas as situações omissas no presente regulamento serão decididas em caráter 

definitivo pela Diretoria da Federação Brasileira de Bridge. 

 

 

 


