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Taça Bridge Clube RJ a  Dista ncia- BCRJ 2020 
Classificató ria pór Quadras – TBCDQ 2020 

 
Caros bridgistas, 
 
O Bridge Clube do Rio de Janeiro convida todos os bridgistas a 
participar da Taça Bridge Clube remota conforme descrito a seguir: 
 
1) A Taça Bridge Clube – Classificatória por Quadras (TBCDQ) - começa 
na terça-feira (06/07/2020), às 20h, e o término depende do número 
de quadras inscritas, não podendo ultrapassar a primeira terça-feira 

de novembro (03/11/2020). O objetivo desta fase é classificar os 
jogadores para a final por duplas (TBCDD) que acontecerá em quatro 
terças sucessivas e, também, para a final individual (TBCDI) que 
acontecerá em duas terças sucessivas. 
 
2) O movimento da TBCDQ 2020 dependerá do número de times inscritos 
e será definido depois do encerramento das inscrições que acontecerá 
na 2ª feira 05/07/2020. As equipes para a disputa são de livre 
formação e devem ser compostas de 4 a 6 jogadores. O número de 
substituições é ilimitado, desde que o jogador substituto não tenha 
jogado em nenhuma outra equipe neste torneio. 
 
3) A final por duplas (TBCDD) será de inscrição livre e haverá tantos 

grupos de 12 duplas quanto permitir o número de inscritos. A alocação 
das duplas inscritas aos grupos será de acordo com a sua colocação 
na fase classificatória. O objetivo é equilibrar os grupos o máximo 
possível. Maiores detalhes serão fornecidos no regulamento próprio 
da TBCDD. 
 
4) A final individual (TBCDI) será de inscrição livre e haverá tantos 
grupos de 12 jogadores quanto permitir o número de inscritos. A 
alocação dos jogadores inscritos aos grupos será de acordo com a sua 
colocação na fase classificatória. O objetivo é equilibrar os grupos 
o máximo possível. Maiores detalhes serão fornecidos no regulamento 
próprio da TBCDI. 

 
5) Por ser um campeonato aberto poderão participar os jogadores 
registrados no Rio de Janeiro, os filiados à Federação Brasileira 
de Bridge (FBB) e demais jogadores externos convidados pela 
organização. 
 
5.1) O Diretor deste evento será o Thiago Pennafort Boga, que pode 
ser contatado pelo correio-e: tpennafort@gmail.com, telefone móvel: 
(21) 97446-6622 ou pelos grupos WhatsApp “BCRJ Bridge RJ” ou “Bridge 
Brasil”. 
 
6) Todos os jogadores inscritos devem informar ao árbitro o seu nome-
BBO. Quem ainda não é inscrito no BBO e encontrar alguma dificuldade 
para fazê-lo peça orientação ao árbitro. 
 
7) Cada capitão deve indicar ao árbitro os quatro jogadores que 
jogarão e a posição que ocuparão com um dia de antecedência, ou seja, 
até a segunda-feira à noite. A formação indicada poderá ser 
modificada até a hora de início do jogo. 
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8) A comunicação do árbitro com os jogadores será feita por 

intermédio dos grupos WhatsApp supracitados e ainda por outros meios 
escolhidos para alcançar a todos os inscritos. Depois de iniciado o 
jogo, o programa do BBO passa a oferecer também um canal próprio de 
troca de mensagens entre o árbitro e os jogadores de cada mesa. 
 
8.1) Poderá haver substituição programada de jogador após 10 bolsas, 
desde que o árbitro seja avisado com antecedência. 
 
8.2) Todos os jogadores escalados devem acessar o BBO com, pelo 
menos, 5 minutos de antecedência e permanecer conectado até ser 
levado pelo árbitro até a sua mesa e posição. 
 

9) Será feita também uma apuração por dupla do tipo “butler”. Como 
a apuração do butler será executada extralinha, o resultado será 
publicado no portal do BCRJ e enviado aos participantes quando 
estiver pronto. 
 
10) O jogo de bridge no BBO apresenta algumas vantagens 
significativas, pois o programa não permite que irregularidades 
sejam cometidas pelos jogadores, do tipo declarar ou sair fora de 
vez, renunciar a servir numa vaza etc., além disso, calcula sem erro 
quantas vazas cada dupla fez, registra os pontos obtidos e apura o 
resultado final. 
 
10.1) O alerta no bridge pelo computador é diferente do presencial. 

É o próprio jogador que dá uma voz convencional que alerta os 
adversários e explica o significado, mas o programa impede que seu 
parceiro tenha conhecimento do alerta e da explicação. Isto tem 
vantagens significativas, pois evita várias situações no bridge 
presencial onde um jogador recebe informações ilegais de seu 
parceiro, intencionais ou involuntárias, por meio de um alerta. 
 

11) Para cada jogo do TBCDQ será cobrado um ingresso dos 

participantes para cobrir despesas e remunerar os profissionais 

envolvidos.  

 

11.1) Os jogadores cadastrados no Rio de Janeiro podem jogar 

adquirindo os pacotes para pagamento oferecidos pelo BCRJ. 

 

11.2) Para as quadras visitantes (externas) haverá uma taxa de 

inscrição de R$320,00 (trezentos e vinte reais) por todo o time (4 

a 6 jogadores) que valerá até o fim de junho e depois uma mensalidade 

de R$320,00 (trezentos e vinte reais) até o término da 

classificatória. Os capitães são os principais responsáveis pelo 

pagamento das taxas de inscrição e mensal por toda a sua equipe, mas 

pode delegar esta responsabilidade a um companheiro do time. 

 
11.3) Quando a quadra tiver jogadores do RJ e convidados externos o 

pagamento da taxa de inscrição e mensalidade será proporcional ao 
número de jogadores externos. 
 
12) Não serão admitidos expectadores nos jogos. O jogo que for 
considerado de maior interesse será transmitido pelo “You Tube” com 
um retardo de 30 minutos. 
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13) Não será possível aos jogadores desfazer uma jogada ou declaração 

registrada pelo aplicativo, mesmo que totalmente involuntária. Cada 
participante deve jogar de forma muito atenta e cautelosa, de 
preferência usando os recursos que o BBO oferece de confirmação ou 
dando preferência a usar o teclado, ao invés do dispositivo 
apontador, pois este equipamento possui uma sensibilidade alta e uma 
distração pode ocasionar o registro pelo programa de uma ação não 
desejada, mas permitida pelas regras do bridge. 
 
13.1) De qualquer forma o árbitro pode ser chamado para avaliar as 
circunstâncias e poderá corrigir o resultado, caso considere 
apropriado. 
 

Atenciosamente, 
Bridge Clube do Rio de Janeiro 


