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B. Resultados em Pontos Internacionais de Match (IMP) 
No sistema de Pontos Internacionais de Match, em cada bolsa a diferença em pontos totais entre 
os dois resultados comparados é convertida em IMPs, conforme a seguinte escala. 
DIFERENÇA IMPs DIFERENÇA IMPs DIFERENÇA IMPs 
20-40  1 370-420 9 1500-1740 17 
50-80  2 430-490 10 1750-1990 18 
90-120  3 500-590 11 2000-2240 19 
130-160 4 600-740 12 2250-2490 20 
170-210 5 750-890 13 2500-2990 21 
220-260 6 900-1090 14 3000-3490 22 
270-310 7 1100-1290 15 3500-3990 23 
320-360 8 1300-1490 16 4000 ou + 24 
C. Resultados em Pontos Totais 
Nos resultados em Pontos Totais, o total líquido de pontos em todas as bolsas jogadas é o 
resultado de cada competidor. 
D. Regulamentos de Torneios 
Desde que aprovados pela Autoridade Reguladora, outros métodos de calcular resultados (por 
exemplo: conversão em Pontos de Vitória) podem ser adotados.  O Organizador do Torneio 
deve publicar os regulamentos previamente a qualquer torneio ou competição. Esses 
regulamentos devem detalhar as condições de inscrição, métodos de apuração de resultados, 
determinação dos ganhadores, desempates e outros.  Tais regulamentos não podem estar em 
conflito com as Leis ou normas superiores e devem incluir qualquer informação relevante 
especificada pela Autoridade Reguladora. Todos os competidores devem ter acesso a ele.  
 
LEI 79 – VAZAS GANHAS 
A. Acordo quanto às Vazas Ganhas. 

1. O número de vazas ganhas deve ser concordado pelos contestantes antes que as 
quatro mãos voltem para a bolsa. 
2. Um jogador não pode – deliberadamente – aceitar um resultado que inclua uma vaza 
que seu lado não ganhou, nem a concessão de uma vaza que seus adversários não 
podem perder. 

B. Desacordo quanto às Vazas Ganhas. 
Se um desacordo subseqüente vier a ocorrer, o Diretor deve ser chamado e: 

1. O Diretor determina se houve uma reivindicação ou concessão e, nesse caso, aplica a 
Lei 69. 

2. Se (1) acima não se aplica, O Diretor decide qual o resultado que deve ser anotado, Se o 
Diretor não tiver sido chamado antes do fim da rodada, ele decide de acordo com “C” 
abaixo, ou pela Lei 87, o que se aplicar, mas não há obrigação de melhorar o resultado 
para um lado. 

C. Erro no Resultado. 
1. Um erro na computação ou tabulação de um resultado concordado, seja feito por um 
jogador ou um anotador, deve ser corrigido até o final do período especificado pelo 
Organizador do Torneio.  A menos que o Organizador do Torneio especifique um prazo 
maior*, esse período de correção expira trinta minutos depois que os resultados oficiais 
foram postos em disponibilidade para respectiva inspeção. 
2. Os regulamentos podem prever os casos em que um erro de resultado possa ser 
corrigido depois do término do período de correção, se o Diretor e o organizador do 
torneio estiverem satisfeitos, sem nenhuma dúvida razoável, que o resultado estava 
errado. 

*Um prazo menor também pode ser especificado quando as características da 
competição assim o exigir. 

 
LEI 80 – REGULAMENTOS E ORGANIZAÇÃO 
A. A Autoridade Reguladora. 

1. De acordo com estas Leis, a Autoridade Reguladora é 




