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I. Autoridade e Visão Geral 

 

O torneio de seleção 2021 será organizado sob a autoridade da Federação Brasileira 

de Bridge (FBB) e tem como objetivo selecionar as equipes oficiais que representarão 

o país no campeonato Zonal Sul Americano, a ser realizado pela Confederação Sul 

Americana de Bridge (CSB) e para o subsequente Campeonato Mundial a ser realizado 

pela World Bridge Federation (WBF), segundo a previsão mais recente, no primeiro 

semestre de 2022, caso o Brasil seja convidado a participar.  

O direito de representar o Brasil nos referidos torneios é válido somente até 30 de 

junho de 2022. Caso esses torneios não sejam realizados durante este período em 

razão da pandemia ou qualquer outro motivo de força maior, as equipes receberão os 
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pontos de ranking, mas, não terão o direito de representação estendido para os anos 

subsequentes.   

Este documento deve ser aplicado em conjunto com as Condições Gerais de Disputa e 

políticas da FBB, seguindo as leis do bridge contrato duplicado (Última versão da WBF, 

2017) e o Código de Ética da WBF (Última versão novembro de 2020). 

II. Torneios 
 

A FBB irá realizar torneios de equipes independentes e não-simultâneos para cada 

categoria (Livre, Feminino, Sênior e Misto). As equipes precisam definir a qual categoria 

corresponde sua inscrição, no ato de sua inscrição. Caso, ao término do prazo de 

inscrição, a quantidade de equipes inscritas em qualquer categoria seja maior do que 

8 (oito) equipes, a FBB realizará um torneio de pré-seleção para qualificar 8 (oito) 

equipes para o torneio principal desta categoria. Os torneios serão todos disputados 

via internet em plataforma definida a critério da FBB nas seguintes datas (sujeitas a 

ajustes a depender da quantidade de equipes inscritas)1: 

 

 
 

  

 
1 ATENÇÃO: Caso mais de 8 equipes se inscrevam em qualquer categoria, será necessário o 

deslizamento do calendário em uma semana para a realização de torneio de pré-seleção específico 

desta categoria. 

SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Pré-seleção (data de início variável conforme número de inscritos)

Livre

Feminino (previsão de início com até 4 equipes na fase final)

Sênior  (previsão de início com até 4 equipes na fase final)

Misto (previsão de início com até 4 equipes na fase final)

JULHO / 2021

AGOSTO / 2021
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III. Forma de Disputa 
 

Todos os torneios serão disputados por equipes de 4 a 6 jogadores. Todas elas deverão 

nomear um capitão, que pode ou não ser jogador da equipe. Os torneios de pré-seleção 

serão disputados em formato de Round-Robin (todos jogam contra todos) em jogos de, 

no mínimo, 12 (doze) bolsas. A tabela com a quantidade de bolsas a serem jogadas 

consta do Capítulo VIII – Esquema de Jogo (as datas e horários poderão ser ajustadas a 

critério da FBB para melhorar a experiência dos participantes). As oito melhores 

equipes estarão classificadas para o torneio seguinte. 

Os torneios de Seleção serão disputados em formato eliminatório (o perdedor de cada 

partida é eliminado) Quartas-de-Final, Semifinal e Final, divididos em três segmentos 

diários de 15 bolsas. Se houver número ímpar de participantes, um certo número 

dentre as quadras melhor classificadas no Ranking da categoria receberão um bye para 

a partida final ou semi-final, conforme explicado no Capítulo VIII. 

IV. Inscrição 

 

A inscrição de um jogador no Torneio de Seleção para 2021 implica plena e total 

aceitação deste regulamento e todos aqueles referenciados, que a partir do momento 

da inscrição é considerado de completo conhecimento do participante. 

A participação em qualquer competição oficial da FBB se dá apenas por convite. 

Nenhum jogador poderá ser convidado se não for filiado à Federação Brasileira de 

Bridge, seja diretamente ou por meio de algum clube filiado, ou se não estiver em dia 

com suas obrigações financeiras com a Federação. 

Como serão torneios para selecionar equipes para representar o Brasil, apenas serão 

aceitas equipes cujos jogadores sejam elegíveis segundo os critérios da WBF. 

(http://www.worldbridge.org/rules-regulations/eligibility-regulations/#Eligibility-Code). 

 

Datas 

Os pedidos de convite para a participação nos torneios deverão ser feitos através do 

site da FBB. As datas limites para os pedidos serão: 

Torneio livre: Até as 23:59h do dia 22 de julho de 2021. 

Torneio feminino: Até as 23:59h do dia 08 de agosto de 2021. 

Torneios senior: Até as 23:59 do dia  15 de agosto de 2021. 

 Torneio misto: Até as 23:59 do dia  22 de agosto de 2021. 
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O jogador que conquista uma vaga em determinada modalidade somente 

poderá participar de outra se abrir mão, previamente, do direito que a vitória 

da anterior lhe assegurou. 

 

Valores 

Os valores das taxas de participação estão descritos abaixo e devem ser pagos, via 

depósito bancário, até 3 (três) dias antes do início de cada evento, sob pena de 

desqualificação da equipe. 

● Pré-seleção: R$ 1.000,00 por equipe 

● Seleção (Livre/Feminino/Sênior*/Misto*): R$ 1.000,00 por equipe 
       * Sujeito a desconto 

 

Haverá desconto para equipes nos torneios feminino, sênior e misto quando 

jogadores destas equipes tiverem participado dos torneios livre e/ou feminino 

(inclusive Pré-Seleção), ficando o valor de inscrição por equipe da seguinte forma: 

● R$ 200,00 caso quatro ou mais jogadores da equipe tenham participado. 

● R$ 400,00 caso três jogadores da equipe tenham participado. 

● R$ 600,00 caso dois jogadores da equipe tenham participado. 

● R$ 800,00 caso um jogador da equipe tenha participado. 

● R$ 1.000,00 caso nenhum jogador da equipe tenha participado. 

 

V. 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 nesta 

competição oficial da Federação Brasileira de Bridge, levando em consideração o 

histórico nacional e regional dos jogadores inclusive qualquer punição disciplinar que 

porventura tenham sofrido, quer nacional, quer internacionalmente. Os jogadores, 

duplas e capitães não-jogadores que desejarem ser convidados deverão submeter 

por escrito, na forma prevista neste regulamento, sua intenção de participar da 

competição. Caberá à Diretoria da Federação Brasileira de Bridge, ou à Comissão de 
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Credenciamento formada por representantes por ela indicados, aceitar ou não o 

pedido formulado pelos proponentes;  

b) Nos casos de rejeição, a Comissão de Credenciamento e/ou a Diretoria da 

Federação Brasileira de Bridge poderão abster-se de justificar, mesmo instado para 

tal fim, os motivos da recusa. 

 

VI. Inclusão e Substituição de Jogadores 

 

A inclusão de jogadores em uma equipe é permitida até o início do jogo do 2º (segundo) 

dia de torneio, desde que o jogador a ser incluído não tenha participado (nem como 

substituto) de nenhuma outra equipe no mesmo torneio. 

Substituições apenas serão permitidas caso uma equipe não consiga apresentar quatro 

jogadores, no início ou no decorrer de um tempo de jogo. O jogador substituto não 

poderá ter participado de nenhuma outra equipe no mesmo torneio. O árbitro tem o 

dever de comunicar o ocorrido ao presidente do comitê de apelações, que poderá 

convocar uma reunião para julgar as circunstâncias que determinaram a substituição 

e aplicar penalidades, inclusive determinar W.O. da equipe infratora. 
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VII. Formação da Tabela de Jogo 

 

Para o torneio de pré-seleção, a numeração das equipes será sorteada após o 

encerramento das inscrições e a tabela padrão de emparceiramento (Magic Contest) 

será usada. 

Para os torneios eliminatórios, a formação das chaves se dará da seguinte forma: 

Caso tenha havido pré-seleção, as equipes que terminaram nas três primeiras 

colocações escolherão, pela sua ordem de chegada, seus adversários dentro das 

equipes elegíveis. Em seguida, o vencedor da pré-seleção escolherá de qual 

partida sairá seu adversário de Semifinal, caso ele vença seu confronto de 

Quartas-de-Final. 

Na ausência da pré-seleção, haverá sorteio dirigido para a formação das chaves. 

As equipes participantes serão ranqueadas de acordo com a média dos pontos 

de todos os integrantes da equipe no ranking de 8 anos da FBB. Em seguida, caso 

a quantidade de equipes não seja uma potência de 2 (dois), deverão ser incluídos 

tantos byes quanto forem necessários. O sorteio dirigido deverá observar as 

seguintes regras para a formação das chaves: 

 As equipes 1 e 2 não podem se enfrentar antes da final; 

 As equipes 1/2 não podem enfrentar as equipes 3/4 nas quartas de final; 

 As equipes 3 e 4 não podem se enfrentar nas quartas-de-final; 

 Apenas as equipes 1, 2 e 3 poderão ser bye nas quartas-de-final; 

Apenas a equipe 1 pode ser bye na Semifinal. 
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VIII. Esquema de Jogo 

 
 

 

  

Data

9/10 (6 equipes 

classificadas)

11/12 (6 equipes

 classificadas)

13/14 (8 equipes

 classificadas)

15/16 (8 equipes

 classificadas)

17 (8 equipes

 classificadas)

18+ equipes

 inscritas

11h00 Divisão em 2 

Segunda 26/07 15h30 grupos

18h45 RR 15

11h00

Terça 27/07 15h30 RR 15 RR 12

18h45 RR 15 RR 15 RR 12

11h00 RR 12 RR 12

Quarta 28/07 15h30 RR 15 RR 15 RR 15 RR 12 RR 12

18h45 RR 15 RR 15 RR 15 RR 12 RR 12

11h00 RR 12 RR 12

Quinta 29/07 15h30 RR 15 RR 15 RR 15 RR 12 RR 12

18h45 RR 15 RR 15 RR 15 RR 12 RR 12

11h00 RR 12 RR 12

Sexta 30/07 15h30 RR 15 RR 15 RR 15 RR 12 RR 12

18h45 RR 15 RR 15 RR 15 RR 12 RR 12

11h00 RR 12 RR 12

Sábado 31/07 15h30 RR 15 RR 15 RR 15 RR 12 RR 12

18h45 RR 15 RR 15 RR 15 RR 12 RR 12

11h00 RR 12 RR 12

Domingo 01/08 15h30 RR 15 RR 15 RR 15 RR 12 RR 12

18h45 RR 15 RR 15 RR 15 RR 12 RR 12

Equipes inscritas (pré-seleção)

Equipes disputando a fase final (qualquer categoria - com ajuste das datas em cada caso)

Data 2 3/4 5/6 7/8

Se ímpar: ( 1 bye - Final) (2/3 byes - SF) (1 bye - QF)

11h00

Terça 15h30 QF15 QF15

18h45 QF15 QF15

11h00

Quarta 15h30 QF15 QF15

18h45 QF15 QF15

11h00

Quinta 15h30 SF15 SF15 SF15

18h45 SF15 SF15 SF15

11h00 SF15 SF15 SF15

Sexta 15h30 F15 SF15 SF15 SF15

18h45 F15 SF15 SF15 SF15

11h00 F15 F15 F15

Sábado 15h30 F15 F15 F15 F15

18h45 F15 F15 F15 F15

11h00 F15 F15 F15

Domingo 15h30 F15 F15 F15 F15

18h45 F15 F15 F15 F15
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IX. Nomeação das Equipes Brasileiras 

 

A FBB concorda que, exceto em casos especiais, a equipe vencedora do torneio será 

nomeada imediatamente para representar o Brasil e que esta equipe tem direito a 

incluir e/ou fazer trocas de jogadores, desde que o novo jogador da equipe tenha 

participado de algum torneio de seleção de 2021, e que a equipe se mantenha fora dos 

casos especiais. 

Casos especiais incluem, mas não estão limitados a: 

A hipótese de haver alteração de um ou mais jogadores, de modo que a equipe não consiga 
manter ao menos 60% de sua formação original, contando apenas jogadores que tenham 
jogado ao menos ⅓ (um terço) da quantidade total de bolsas em cada fase; 

 A hipótese de ser negada a inscrição de um ou mais jogadores nos campeonatos para 

os quais a equipe seria a representante pelos organizadores (CSB e WBF); 

Um dos jogadores da formação original da equipe participe de outro torneio de 

seleção em 2021 após a nomeação da equipe pela FBB; 

 A suspensão de um ou mais jogadores pela diretoria da FBB por motivos éticos e/ou 

de mau comportamento. 

Uma vez que a FBB não arcará com qualquer despesa que a equipe terá para disputar 

os campeonatos nos quais ela será a representante brasileira, a FBB entende que 

deverá haver um prazo para que a equipe nomeada confirme a sua representação.  

Este prazo será a data que ocorrer primeiro entre: 15 (quinze) dias após o término do 

torneio no qual a equipe foi vencedora ou 15 (quinze) dias antes do campeonato em 

que a equipe foi nomeada para representar o Brasil.  

Caso a equipe nomeada não confirme sua participação dentro das condições definidas, 

a nomeação passará à equipe que chegou na segunda posição. Caso esta nova equipe 

também não consiga, a FBB escolherá jogadores que possam representar o país.   
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X. Condições Gerais 

 

Sistemas e Cartões de Convenções 

 

O uso de cartões de convenções é obrigatório e deverá ser encaminhado antes 

do início do torneio. Será considerada duvidosa qualquer informação que não esteja 

disponível para o adversário antes do início do jogo. A consulta ao sistema durante o 

jogo online é permissível, porém ressalte-se que penalidades por jogo lento 

decorrentes de consultas ao sistema são plenamente cabíveis. Adicionalmente, 

qualquer sistema consultado pelos jogadores à mesa deve estar disponibilizado ao 

Diretor de Torneio desde o início do campeonato (e os adversários podem solicitar 

acesso a este sistema anteriormente à rodada). 

 

Ética e Desportividade 

 

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

regras de desportividade, cortesia e, sobretudo, de conduta 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.  
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Jogo Online 

 

Tratando-se de evento online, os alertas e explicações deverão ser utilizados 

segundo os meios disponíveis na referida plataforma. 

 

Só será permitido desfazer (undo) qualquer voz ou jogada caso o Diretor de 

Torneio, instado por algum dos jogadores à mesa, conclua que a voz ou jogada é 

indubitavelmente decorrente da erro mecânico. A decisão do Diretor de Torneio em 

questões desta natureza é inapelável. 

 

Condições Gerais de Disputa 

 

Desempate Pré-Seleção 

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; 
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Desempate Eliminatória 

 

Serão jogados segmentos de 8 bolsas até que haja desempate.  

 

Carry over  

Quando houver Pré-Seleção, os matches eliminatórios terão carry-over em IMPs, 

referente ao(s) respectivo(s) match(es) da fase anterior; o carry-over será limitado a 1/4 

(um quarto) do número de bolsas do match em questão, até o máximo de 20 (vinte) 

IMPs, sendo calculado da seguinte forma: 1/2 (metade) ou 1/3  (um terço) da diferença 

líquida em IMPs de todos os matches disputados entre as equipes na fase anterior 

conforme a equipe com vantagem tenha terminado  a fase classificatória à frente ou 

atrás de sua adversária. Caso as equipes não tenham se encontrado na fase 

classificatória, o carry-over do match em questão será 0 (zero). 

 

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). 
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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. 


