III FESTIVAL BRASILEIRO DE BRIDGE ONLINE 2021
ESQUEMA DE JOGO DE 20 EQUIPES

Fase Classificatória - Jogos de 14 bolsas
As 20 equipes disputarão um torneio suíço com 9 rodadas nos dias 05,
06 e 07 de novembro de 2021:
05/11/2021

06/11/2021

07/11/2021

1ª rodada 14:00

4ª rodada 14:00

7ª rodada 14:00

2ª rodada 16:45

5ª rodada 16:45

8ª rodada 16:45

3ª rodada 19:30

6ª rodada 19:30

9ª rodada 19:30

Fase Eliminatória - Jogos de 16 bolsas
Os 8 primeiros classificados da Fase Classificatória jogam partidas
eliminatórias com carry-over nas seguintes condições:
As Quartas de Final acontecerão no dia 12 de novembro em 3 tempos
de 16 bolsas, da seguinte forma:

Os classificados das quartas de final jogam uma semifinal no dia 13 de
novembro em 3 tempos de 16 bolsas, como a seguir:

Os vencedores desta disputa se enfrentam no dia 14 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 14 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 14 bolsas
As 12 equipes não classificadas para as quartas de final jogarão um
Torneio Suíço de 6 rodadas nos dias 12 e 13 de novembro, sem carry-over:
12/11/2021

13/11/2021

1ª rodada 14:00

4ª rodada 14:00

2ª rodada 16:45

5ª rodada 16:45

3ª rodada 19:30

6ª rodada 19:30

As rodadas finais do Torneio Paralelo serão disputadas em 3 tempos de
14 bolsas no dia 14 de novembro, em confronto direto, conforme ordem de
classificação, entre 1° X 2°; 3° X 4°; 5° X 6° e assim sucessivamente.
O esquema de jogo para a disputa do Paralelo no final de semana
dos dias 12, 13 e 14 de novembro pode sofrer alteração se houver
desistência de alguma equipe.

