
Regulamento curso online de Bridge para iniciantes 2/2021

A Federação Brasileira de Bridge convida a todos para participarem do 2º curso online de
bridge que iniciará em agosto/2021.

O Bridge é um jogo de baralho conhecido como o xadrez das cartas e foi recentemente
incorporado à categoria dos Jogos da Mente, juntamente com poker, xadrez, damas, go e
xadrez chinês.

O Brasil é reconhecido internacionalmente no jogo de bridge, no qual conquistou alguns
títulos mundiais e várias colocações de destaque.

A Federação Brasileira de Bridge é a entidade responsável pelo Bridge no Brasil. Mais
informações em bridge.esp.br.

Sobre o curso

O curso é gratuito para todos os participantes.

Serão 16 aulas, com duração de 2 horas, ministradas uma vez por semana. Nesse intervalo
de aula teremos aproximadamente 1 hora de aula expositiva e o resto do tempo estaremos
jogando em um dos aplicativos descritos abaixo.

Dias e horários do curso vão depender da disponibilidade dos participantes, podendo haver
mais de uma turma.

O início das aulas acontecerá na semana do dia 09/08 e terminaremos o curso na semana
do dia 06/12.

No dia 12/12 (domingo), às 16h, teremos o torneio final.

Nas semanas do dia 11/10 até 17/10 e do dia 15/11 até 21/11 não haverá aula, porém serão
semanas de torneios.

O conteúdo das aulas e das atividades do curso estão sujeitos a modificações durante o
semestre conforme os professores julgarem pertinente.

Participantes

Qualquer pessoa com pelo menos 14 anos (nascida até 2007) poderá participar das aulas.

Como o bridge é um jogo em duplas, sugerimos que todos os participantes se inscrevam
com algum familiar ou amigo para já criarem essa parceria desde o começo.

Nenhuma pessoa sem dupla terá sua inscrição recusada. Nós vamos arrumar uma dupla
para quem não tiver.

http://www.bridge.esp.br/


Alunos que já participaram deste curso poderão fazê-lo novamente, mas não terão direito à
ajuda financeira.

O curso tem limite de 92 alunos e as vagas serão preenchidas pela ordem de inscrição.

Requisitos operacionais

As aulas vão acontecer pelas plataformas do Zoom, pelo SBKing e pelo BBO.

O Zoom é uma plataforma de teleconferência de vídeo usada para ministrar aulas online.

O BBO é o aplicativo que a comunidade de bridge usa para jogar online e ele pode ser
acessado por qualquer dispositivo.

O SBKing é um software que desenvolvemos especificamente para esse curso. Por conta
disso, só será possível acessá-lo por um pc ou notebook. Sugerimos que tenha um desses
dispositivos para as aulas ou seu aprendizado será comprometido.

Torneio final

Ao final do curso todos os alunos terão o direito de participar do torneio final onde eles
poderão ter uma experiência de competição e poderão encarar o torneio como a meta do
curso.

O torneio não estará aberto para nenhuma pessoa de fora do curso

Ele vai ocorrer pelo aplicativo do BBO dia 12/12 (domingo) às 16h.

O torneio vai ser disputado na modalidade IMPs e terá premiação para os 4 campeões (uma
dupla por linha). O Prêmio será enviado para qualquer local do Brasil.

Torneios de prática

A partir da 9ª semana do curso organizaremos torneios semanais cronometrados para os
alunos começarem a se adaptar com o funcionamento do jogo.

Nas semanas que não haverá aula, 11/10 até 17/10 e 15/11 até 21/11, e na semana anterior
ao torneio final, 06/12 a 11/12, também organizaremos torneios diários cronometrados, no
horário das aulas, para os alunos começarem a se adaptar com o funcionamento do jogo.

Eles começarão tendo 8 bolsas, com 14 minutos por mão (1h45min de duração), e, aos
poucos, iremos intensificar a dificuldade até chegarmos em 16 bolsas e 10 minutos por mão
(3h de duração).

Ajuda financeira para os juvenis

Todos os participantes nascidos entre 1997 e 2007 que cumprirem os requisitos abaixo,
receberão uma ajuda financeira para participar do curso.

https://zoom.us/pt-pt/meetings.html
http://bridgebase.com


Para ter o direito a ganhar a ajuda, o aluno vai precisar participar de pelo menos 80% das
aulas (13 das 16), participar de pelo menos 5 torneios de iniciação ao longo do curso e
deverá jogar o torneio final.

Para cada aula assistida o aluno vai receber uma ajuda de R$12,50. Para cada torneio
jogado além dos 5 obrigatórios, o aluno vai receber uma ajuda de R$8,00 por torneio, por no
máximo mais 6 torneios. O valor pode totalizar R$248,00 se ele tiver presença nas 16 aulas,
jogar o torneio final e participar de, pelo menos, 11 torneios.

O pagamento será feito via pix após o término do torneio final.

Alunos que já participaram deste curso, isto é, participaram de pelo menos 11 aulas ou
jogaram o torneio final, não terão direito à ajuda financeira.

Certificado

Qualquer aluno do curso que participar de 80% das aulas (13 das 16) e jogar o torneio final
poderá pedir para a organização do torneio um certificado do curso nas exigências de
escola, trabalho ou faculdade.

Contato

Quaisquer dúvidas que não foram respondidas aqui, por favor entrar em contato conosco
pelo email CursoDeBridge@gmail.com.

Inscrição

Para fazer a inscrição no curso, por favor acessar o formulário, ele estará aberto até o dia
03/08/2021.

http://shorturl.at/vKUY6

