
 

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BRIDGE - FBB 

II FESTIVAL BRASILEIRO DE BRIDGE ONLINE 
2020 

REGULAMENTO 
 

 

 

Introdução 

 

A inscrição de um bridgista no II Festival Brasileiro de Bridge Online implica plena e total 

aceitação deste regulamento, que a partir do momento da inscrição é considerado de completo 

conhecimento do bridgista. As inscrições estarão abertas até o dia 10/11/2019, conforme instruções 

no site da FBB (www.bridge.esp.br). O valor da inscrição por equipe será de R$ 750,00 (setecentos e 

cinquenta reais).  

 

Integram este regulamento as Leis Internacionais de Bridge de Competição, versão publicada 

em 2017 pela World Bridge Federation, disponível em http://www.worldbridge.org/rules-

regulations/2017-laws-of-duplicate-bridge/ e o Código Disciplinar da WBF, disponível em 

http://www.worldbridge.org/rules-regulations/ethics-discipline/. 

 

As equipes serão compostas livremente por 4 a 6 jogadores, independente do clube, estado ou 

país a que se vinculem. Mediante justificativa, em caráter de excepcionalidade, a FBB poderá 

autorizar a inscrição de equipe composta por 8 jogadores. No ato da inscrição cada equipe deverá 

indicar seu capitão. Todos os participantes deverão estar em dia com suas obrigações junto à FBB ou 

com a organização nacional (NBO) de seu país de origem. 

 

Modalidade de Disputa e Datas 

 

O Festival será disputado por meio da plataforma Bridge Base Online (BBO), exclusivamente 

na modalidade de equipes livres nos dias 13 a 15 de novembro e 20 a 22 de novembro de 2020. 

 

Condições para Inscrição 

 

A participação em qualquer competição oficial da Federação Brasileira de Bridge se dá 

apenas por convite. Nenhum jogador poderá ser convidado se não for filiado diretamente à 

Federação Brasileira de Bridge, se não tiver seu nome oficialmente referendado pela entidade, filiada 

à Federação Brasileira de Bridge, à qual pertença, ou ainda, no caso de jogadores estrangeiros, se não 

estiver em dia com suas obrigações perante a respectiva organização nacional (NBO). 

 

 

http://www.bridge.esp.br/
http://www.worldbridge.org/rules-regulations/2017-laws-of-duplicate-bridge/
http://www.worldbridge.org/rules-regulations/2017-laws-of-duplicate-bridge/
http://www.worldbridge.org/rules-regulations/ethics-discipline/


Credenciamento 

 

A Diretoria da Federação Brasileira de Bridge nomeará uma comissão de credenciamento 

cuja função será: 

 

a) resolver todas as questões relativas aos direitos e credenciamento de jogadores, duplas e capitães 

não-jogadores que solicitaram convite para participação numa competição oficial da Federação 

Brasileira de Bridge, levando em consideração o histórico nacional e regional dos jogadores 

inclusive qualquer punição disciplinar que tenha sofrido. Os nomes dos jogadores, duplas e capitães 

não-jogadores que desejarem ser convidados, deverão ser submetidos à diretoria da Federação 

Brasileira de Bridge ou a quem ela designar, por escrito na forma prevista neste regulamento. 

 

b) Por decisão exclusivamente sua, recusar o convite a qualquer jogador, dupla ou capitão não-

jogador cujo nome tenha sido devidamente submetido para convite para uma competição oficial da 

Federação Brasileira de Bridge.  Em todo e qualquer caso de recusa a comissão de credenciamento 

ou a Diretoria da Federação Brasileira de Bridge não dará, nem explicará, as razões da recusa. 

  

Sistemas e Cartões de Convenções 

 

O uso de cartões de convenções não será obrigatório, porém é altamente recomendado, uma 

vez que será considerada duvidosa qualquer informação que não esteve disponível para o adversário 

antes do início do jogo. 

 

Quem quiser disponibilizar seu cartão de convenção deverá enviar uma cópia por email antes 

do início do torneio para jackiemmn@gmail.com. 

 

Ética e Desportividade 

 

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

desportividade, cortesia e, sobretudo, de ética irrepreensível. 

 

Transmissão 

 

Quando houver transmissão das partidas, as equipes designadas não poderão se negar a 

participar. A designação das equipes é de responsabilidade da organização.  

 

Os horários das partidas transmitidas poderão sofrer variação por razões de segurança. 

Espectadores 

 

Apenas o Árbitro e seus auxiliares oficiais terão acesso às mesas de jogo. Não será admitida a 

presença de espectadores.  

 

mailto:jackiemmn@gmail.com


Jogo Online 

 

Tratando-se de evento online a ser realizado no BBO, os alertas e explicações deverão ser 

utilizados segundo os meios disponíveis na referida plataforma. 

 

Durante as semifinais e finais do torneio, os jogadores devem estar conectados por plataforma 

de vídeo conferência. Os jogadores sentados em Norte e Sul ficam responsáveis por gerar e 

encaminhar o link  de acesso, respectivamente, para Este e Oeste. 

 

Não será admitido desfazer (undo) qualquer voz ou jogada em nenhuma circunstância. 

 

Forma de disputa 

 

A definição final do sistema de disputa será realizada em reunião de Diretoria realizada após 

o encerramento das inscrições. O esquema de jogo adotado no I FBO anexo será adotado como 

referência. 

 

DEFINIÇÕES PRELIMINARES 

 

O Festival Brasileiro Online será disputado em duas fases: 

 

Fase de classificação 

 

Será adotado o formato de round-robin, dividindo-se os inscritos em tantos grupos quanto 

forem necessários, ou movimento suíço, caso haja mais do que 32 (trinta e duas) equipes inscritas. 

 

As equipes serão organizadas de acordo com o Ranking da FBB dos últimos 5 anos e 

jogadores de outros países com pontuação baseada no ranking da WBF por critério a ser divulgado 

previamente ao torneio. 

 

Fase final 

 

 De acordo com a classificação final, as equipes serão divididas em categorias: Série Platina, 

Série Diamante e Série Ouro. Categorias poderão ser criadas ou extintas, se necessário. 

 

A Série Platina será disputada no esquema de confronto direto. As demais equipes serão 

distribuídas entre as Séries Diamante e Ouro. 

 

Deste modo, todas as equipes jogarão durante toda a duração do evento, nos dias 13 a 

15/11/2020 e 20 a 22/11/2020 

 

Datas e Horários 

 

FASE DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Todas as rodadas serão realizadas em 3 (três) sessões diárias, cada uma com 16 (dezesseis) 

bolsas, às 14:00, 17:00 e 20:00 (horário de Brasília) nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2020. 



 

FASE FINAL 

 

Todas as rodadas serão realizadas em 3 (três) sessões diárias, cada uma com 16 (dezesseis) 

bolsas, às 14:00, 17:00 e 20:00 (horário de Brasília) nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2020. 

 

 

 

 
   

O número de sessões por dia, os horários e o número de bolsas por sessão poderão ser alterados a 

depender do número de equipes inscritas, de modo a propiciar uma melhor experiência de jogo para 

todos. 

Condições Gerais de Disputa 

Desempate  

Em caso de empate, o diretor aplicará as seguintes regras até que haja o desempate: 

 

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) 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) Partidas de uma bolsa; 



Substituições 
 

Se, por alguma razão, uma equipe não puder apresentar 4 jogadores no início de uma rodada, 

ou por ter ocorrido uma emergência durante uma sessão, o Árbitro poderá aceitar um substituto para 

completar a equipe. Na fase classificatória só serão permitidas substituições por 2 (duas) rodadas. O 

substituto não pode ter jogado ou sido substituto em outra equipe. O Capitão da equipe deverá ainda 

informar ao Árbitro qual jogador foi substituído naquela rodada. A nova dupla formada pelo jogador 

remanescente e pelo substituto é obrigada a jogar o mesmo sistema que jogaria com sua formação 

normal ou um sistema natural de amplo conhecimento e aprovação dos adversários.  
 

Equipes formadas por 4/5 jogadores podem incluir 2/1 novos jogadores a qualquer momento 

de competição, desde que esses jogadores não tenham jogado ou substituído em outra equipe, e que 

obedeçam às normas da FBB. O jogador inscrito por uma quadra que não tenha disputado nenhum 

jogo, poderá transferir-se para outra quadra e também poderá substituir qualquer jogador, mantidas 

as restrições acima. 

Posição a mesa e escalações 
 

Será Home-Team em cada rodada a equipe nomeada em primeiro na tabela. A escalação será 

secreta e deverá ser encaminhada ao Diretor até 2 horas antes do início de cada rodada. O Home-

Team sentar-se-á sempre em NS na sala aberta. 

Walk-Over e Abandonos 
 

Caso uma equipe não se apresente ou se for incapaz de terminar uma rodada, será 

considerado derrotada por walk-over. A equipe responsável pelo W.O. receberá 0 (zero) PV e 0 

(zero) IMP para este match; a outra equipe – sendo declarada vencedora – receberá 12 PVs que, ao 

final da classificação, serão corrigidos para o maior dos seguintes valores: 
 

 12 PVs 

 média dos seus PVs conseguidos durante a competição, excluídos os ganhos por W.O. 

 média dos PVs conseguidos pelos adversários da equipe que deu o W. O. em todos os 

seus matches, excluídos os que perdeu por W.O. 
 

A equipe vencedora receberá um número de IMPs equivalente à média da tabela de conversão 

de IMP em PV, referente aos PVs atribuídos (meio ponto aproxima-se para o inteiro superior). 
 

Três W.O. implicam na automática eliminação da equipe da competição, caso em que serão 

adotados os seguintes procedimentos (válidos também para casos de abandono da competição 

comunicado ao Árbitro antes de qualquer W.O.) 
 

 O Árbitro deverá comunicar o fato à Diretoria da FBB para as sanções cabíveis. 

 Se a equipe não tiver completado 50% ou mais de jogos previstos para a fase 

classificatória, seus resultados serão considerados nulos. 

 Caso a equipe tiver jogado 50% ou mais se seus jogos na fase classificatória, as equipes 

que ainda não a tenham enfrentado receberão 12 PVs, que ao final da fase serão 

corrigidos conforme os critérios acima. 

Casos Omissos 

 

Os casos omissos e os recursos contra este regulamento serão decididos pela Diretoria da Federação 

Brasileira de Bridge. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ANEXO I 

ESQUEMA DE JOGO DE REFERÊNCIA 

20 EQUIPES 

  



Fase Classificatória - Jogos de 16 bolsas 

 
Serão divididas as 20 equipes em 2 grupos nivelados de 10 equipes 

cada, grupo A e grupo B. A forma de disputa é um round-robin completo de 

cada chave com 9 rodadas nos dias 13, 14 e 15 de novembro:  

 

A forma de disputa é um round -robin completo de cada chave com 9 

rodadas nos dias 13, 14 e 15 de novembro:  

 
                  13/11/2020                    14/11/2020                     15/11/2020  
 

              1ª rodada 14:00              4ª rodada 14:00              7ª rodada 14:00  
 

              2ª rodada 17:00              5ª rodada 17:00              8ª rodada 17:00  
 

              3ª rodada 20:00              6ª rodada 20:00              9ª rodada 20:00  
 

Fase Eliminatória - Jogos de 16 bolsas 
 

Os 4 primeiros classificados de cada grupo jogam quartas de final no 

dia 20 de novembro em 3 tempos de 16 bolsas, da seguinte forma: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Os classificados das quartas de final jogam uma semifinal no dia 21 



de Os classificados das quartas de final jogam uma semifinal no dia 21 de 

novembro em 3 tempos de 16 bolsas, como a seguir:  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Os vencedores desta disputa se enfrentam no dia 22 de novembro na 

disputa de 1º e 2º lugares e os perdedores disputam 3° e 4° lugares, todos 

em 3 tempos de 16 bolsas. 
 

 

Os desclassificados das quartas de final jogam uma disputa do 5º ao 8º 

lugar, como a seguir:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Os vencedores desta disputa se enfrentam no dia 22 de novembro na 

disputa de 5º e 6º lugares e os perdedores disputam 7° e 8° lugares, todos 

em 3 tempos de 16 bolsas. 

 

 

 



Torneio Paralelo - Jogos de 16 bolsas 

 
As 12 equipes não classificadas para as quartas de final serão 

divididas em 2 séries de 6 equipes cada, série ouro e bronze e jogarão um 

round-robin de 5 rodadas nos dias 20 e 21 de novembro:  

 
                                 20/11/2020                    21/11/2020                     
 

                             1ª rodada 14:00              4ª rodada 14:00              
 

                             2ª rodada 17:00              5ª rodada 17:00                
 

                             3ª rodada 20:00              6ª rodada 20:00            
 

O primeiro e o segundo colocados de cada série se classificam para 

uma final que será́ disputada em 3 tempos de 16 bolsas no dia 22 de 

novembro para disputar 1° e 2° lugares de suas respectivas séries , 3° e 4° 

lugares de cada série disputam o 3° lugar, e finalmente 5° e 6° lugares 

disputam o 5° lugar da série.  

 

O esquema de jogo para a disputa do paralelo no final de semana 

dos dias 20, 21 e 22 de novembro pode sofrer alteração se houver 

desistência de alguma equipe.  

 
     

 

 


