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1 Geral

Este documento complementa as condições gerais de disputa do BCRJ.

O campeonato será disputado nas terças-feiras, a partir das 20:00 no BBO. A cada
semana serão jogadas 20 bolsas, divididas em dois segmentos de 10 bolsas.

O campeonato começará na terça-feira, 15 de março de 2022.

Nos dias 29/3, 5/4 e 24/5 não haverá rodada pois estarão sendo disputados
campeonatos internacionais.

2 Forma de disputa

A competição será disputada em duas fases.

Fase Classificatória:

Serão 7 rodadas, disputadas em movimento suiço. As quadras que ficarem BYE
receberão 12 PVs. Ao final da fase classificatória, esta quantidade de PVs será
substituída pela média de PVs conquistada pela equipe em seus outros 6 jogos.
Nenhuma equipe poderá ficar BYE mais de uma vez nesta fase.

Fase Final

Série Ouro

As sete melhores equipes estarão classificadas para a série ouro, que será disputada no
formato mata-mata. Serão 20 bolsas nas quartas-de-final e na semifinal. Serão 40
bolsas na finalíssima.

A equipe melhor colocada na classificatória estará automaticamente classificada para a
semifinal.

O Emparceiramento para os outros três jogos restantes da fase quartas de final será
feito por escolha, sendo a ordem de escolha definida pela classificação da primeira
fase:

- Podem ser escolhidas as equipes que terminaram entre a 5a e a 7a colocação.
- Caso a equipe que terminou na 4a posição deseje, ela pode se colocar entre as

equipes que podem ser escolhidas. Caso ela faça esta opção, a equipe que
terminou em 3o lugar também pode fazer o mesmo.

Para os jogos da semifinal, o primeiro colocado escolherá de qual confronto das
quartas-de-final sairá seu adversário da semifinal, contudo ele não pode escolher o
confronto que envolve o segundo colocado.

Nos jogos de mata-mata, a equipe do confronto que tiver chegado à frente na fase
classificatória terá a vantagem do empate. Nenhum outro carry-over será considerado.
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Fase Final - Série Prata

Serão 4 rodadas disputadas em movimento suiço. A primeira rodada será composta
pelas equipes que chegaram entre a 8a e a 13a colocação e o emparceiramento será
sorteado. Na segunda, as três equipes eliminadas na fase de quartas-de-final se
juntarão às outras seis, começando a disputa com 13 PVs cada uma. Na terceira, as
duas eliminadas nas semifinais também se juntarão às restantes, iniciando a disputa
com 26 PVs e, além disso,  estas duas deverão se enfrentar nesta terceira rodada.

4 Escalação

Os capitães deverão submeter os jogadores que participarão de cada conjunto de 10
bolsas até às 18h da terça-feira de jogo.  Alterações nesta relação apenas em caso de
força maior.


