SIMULTANEOS LUSOBRIDGE 2012
Na sequência do sucesso das mudanças operadas em anos anteriores visando tornar
mais interessante este troféu, em 2012 continua a existir a classificação mensal onde serão
contabilizados os melhores seis resultados obtidos por cada participante em simultâneos com
oito ou mais pares. Todos os meses, o vencedor absoluto e o melhor da Classsificação Handicap
jogarão um (1) simultâneo gratuitamente, obrigatoriamente no mês seguinte. Estes prémios
não são acumuláveis entre si. Se o primeiro classificado for a mesma pessoa nas duas
classificações, vence o prémio Scratch e o prémio Handicap passa para o segundo classificado.
Nenhum jogador poderá ganhar estes prémios mais do que duas vezes consecutivas.
Continua fazer-se uma distinção entre os simultâneos das 2ª feiras e os das 5ªs feiras.
Foi decidido voltar ao modelo de uma classificação anual para cada um dos dias e uma segunda
classificação para cada torneio, com Handicap. Para as Classificações Handicap contam apenas
os resultados obtidos localmente. Em cada uma destas classificações serão contabilizada uma
percentagem dos resultados: Para as classificações (“Scratch” e “Handicap”) contam os
melhores 70% do total das provas jogadas (aproximado ao número inteiro mais próximo).
Recorde-se que para efeito destas classificações só serão contabilizados os resultados dos
jogadores com as quotas regularizadas até ao final de Fevereiro. Para os restantes só serão
contabilizados os resultados obtidos depois do momento em que tiverem regularizado a sua
situação. Sessões que forem jogadas fora das 2ªs e 5ªs respectivas apenas contarão para as
OM se contarem com a presença de pelo menos 6 pares.
Para além dos prémios mensais e bimensais (estes apenas para iniciados) teremos os
seguintes prémios finais:
A.

Simultâneos de 2ªs feiras - Serão atribuidos prémios aos três primeiros classificados da

geral Scratch, aos dois primeiros classificados da clasificação Handicap e ainda aos primeiros
classificados de cada uma das categorias especiais (Seniores, Senhoras, Iniciados/Juniores e
Formação) nas classificações Scratch e Handicap (cf. Ponto D, abaixo).
B.

Simultâneos de 5ªs feiras – Serão atribuidos prémios aos três primeiros classificados da

geral Scratch, aos dois primeiros classificados da clasificação Handicap e ainda aos primeiros
classificados de cada uma das categorias especiais (Seniores, Senhoras, Iniciados/Juniores e
Formação) nas classificações Scratch e Handicap (cf. Ponto D, abaixo).
C.

Dentro de cada uma das duas ordens de mérito, os prémios especiais citados não são

acumuláveis entre si nem com os prémios da geral.
D.

Em cada OM será atribuído um prémio de categoria especial apenas se, na época em

curso, participarem pelo menos 6 praticantes dessa mesma categoria.

A inscrição deve ser feita com antecedência, de preferência através do site da ABM
(www.abridgemadeira.com) até 30 minutos antes do início da prova. O arbitro poderá aceitar a
participação de um determinado par não inscrito, se comparecer no local do jogo até 5 minutos
antes do inicio previsto da sessão e com o agravamento do preço em 1 euro por jogador.

