
Regulamento Suplementar - Campeonato Carioca de Quadras 2018 

 

1 Introdução 

Este documento complementa as condições gerais de disputa do BCRJ.  

O campeonato será disputado nas terças-feiras, a partir das 20h30min na sede do BCRJ, 
conforme previsto no calendário do BCRJ. A cada semana serão jogadas 20 bolsas, divididas 
em dois segmentos de 10 bolsas. 

O campeonato terá início na terça-feira, 20 de março de 2018 e as equipes deverão estar 
inscritas até às 19h do mesmo dia. 

2 Forma de disputa 

Inicialmente teremos uma fase classificatória, onde todas as equipes jogarão entre si duas 
vezes em confrontos diretos (turno e returno), em partidas de 20 bolsas, divididas em dois 
tempos de 10 bolsas. 

3 Campeonato Carioca de Quadras – Final 

3.1 Fase Final 

Dada a classificação as duas equipes mais bem colocadas disputarão uma final de 40 bolsas 
em data a combinar com o Diretor do torneio, desde que essa data não ultrapasse 
30/09/2018. Qualquer quadra que não queira ou não possa jogar a final será desclassificada 
e cederá o lugar para a quadra que estiver em 3° lugar, e se esta também não puder dará 
lugar para a 4° colocada e assim sucessivamente. 

3.1.1 Carregamento dos “IMPs” da fase classificatória para a Final 

Haverá o transporte da diferença em pontos internacionais dos confrontos entre os dois 
finalistas da fase classificatória para a Final. Se o confronto direto tiver sido ganho pelo time 
classificado em primeiro lugar, ele terá a vantagem de transportar 50% destes pontos para 
final, mas se a vantagem for do segundo classificado ele transportará apenas 1/3 destes 
pontos para a Final.  

3.2 Uso de Cortinas 

Será obrigatório em todos os tempos da fase final, conforme as regras estabelecidas pela 
Federação Mundial de Bridge. 

3.3 Pontos para a Classificação Anual dos Bridgistas de Competição 

Além dos pontos por PV recebidos (15 na Fase Inicial) e dos 750 pontos pela classificação 
para a final, serão distribuídos os seguintes pontos adicionais: 1º lugar – 2500, 2º lugar – 
1500 e 3º lugar – 250. A quadra que estiver impedida de jogar a fase final por qualquer 
motivo abdicará de qualquer pontuação após a fase inicial e seus pontos irão para a próxima 
quadra mais bem colocada. 

 


