CAMPEONATO REGIONAL EQUIPAS OPEN 2019
1. INFORMAÇÃO GERAL

1. Datas:

21, 28 de março,04, 05 e 06 de abril de 2019

2. Horários:

21:00 Horas à quinta e sexta-feira, 15:30 (e, se necessário, 21:00) ao sábado

3. Local:

Casino da Madeira

4. Coeficiente:

1,75

5. Apuramento:

Campeonato Nacional de Equipas Open – 1ª Fase / 2ª Fase

6. Local + Datas:

1ª Fase – Porto

07 a 09 JUN 2019

2ª Fase – Lisboa

19 a 20 OUT 2019

3ª Fase – (a indicar) 01 a 03 NOV 2019
7. Confirmações:

A equipa apurada tem obrigatoriamente que comunicar a sua intenção de
participar até às 21:00 horas do dia 11.ABR.2019

8. Inscrições:

De acordo com a tabela de preços em vigor para 2019 e até às 21:00 Horas do
dia 18.MAR.2019

9. Pagamento:

Até final do 2º dia de prova.

10. Quotas:

Os praticantes têm de ter as quotas regularizadas no início da sessão em que
participam.

11. Arbitro:

José Júlio Curado

2. REGULAMENTO ESPECÍFICO

1.

Modalidade: Round-Robin (todos-contra-todos), se exequível nas datas marcadas. O número
de mãos será função do número de equipas inscritas (em princípio, para 5 a 8 equipas, 24
mãos por encontro). O Departamento Desportivo da ABM reserva-se o direito de alterar o
regulamento inicialmente proposto, sempre que se justifique.

2.

Apuramento e Apoio: Desde que haja um mínimo de quatro equipas, representando pelo menos
dois clubes, as duas primeiras equipas ficam apuradas para representar a ABM na 1ª fase
do CN Equipas Open. Para este efeito uma equipa é considerada a mesma equipa se mantiver
na sua composição pelo menos três dos seus elementos originais. A primeira equipa garante
o apuramento nas condições constantes do regulamento de representações para
2019. A ABM apoiará uma segunda equipa de acordo com a política de ajudas de custo do
regulamento acima.

3.

Suplências: Até a equipa classificada em 3º lugar, desde que mantenha os condicionalismos
de “equipa” de acordo com o ponto 2 acima.

