TORNEIO DO JANTAR DE NATAL DE 2017
1. INFORMAÇÃO GERAL
1. Datas:

25 de novembro de 2017

2. Horários:

15:30 Horas (Torneio), 20:45 (Jantar).

3. Local:

Restaurante Check-In – Centro Comercial do Infante

4. Coeficiente:

Não se aplica

5. Reg. Especifico

Para 10 a 20 pares. Alterável para outro número de pares.

2. REGULAMENTO ESPECÍFICO
1.

Modalidade: Este torneio será jogado na modalidade de pares, em barómetro (jogos
jogados ao mesmo tempo com classificação atualizada após cada ronda). O número de
encontros e de jogos por encontro, será ajustado em função do total de participantes de
modo a que se joguem entre 24 e 28 mãos. Os pares são divididos em dois grupos, de modo
a que os elementos de cada grupo tenham aproximadamente o mesmo nível (ou ,pelo
menos, tão equilibrado quanto o possível). As duas primeiras jornadas serão definidas por
sorteio, feito às 15:00 horas (quem não estiver presente será representado). Da 3ª até à
penúltima, o emparceiramento será definido por sistema suíço, com uma ronda de atraso,
sem repetição. A última jornada terá como base a classificação mais atual (não há ronda de
atraso), também sem repetição. A confirmação dos resultados de cada encontro é da
responsabilidade dos pares. Eventuais erros de introdução de resultados detetados depois de
afixado o emparceiramento serão corrigidos posteriormente, não afetando por isso o
emparceiramento.

2.

Constituição dos Pares: Poderão ser livremente constituídos, apenas com duas restrições:
Os dois jogadores serem de 1ª categoria não podem jogar juntos OU Serem
parceiros habituais.

3.

Inscrições e Prémios: Será cobrada uma taxa de inscrição (€ 7,50 por jogador) que
reverterá integralmente para prémios. Os prémios são assim distribuídos em função do
número de pares inscritos e serão anunciados no início da sessão.

4.

Critérios de Desempate: Definidos pelo método interno do programa. Se o empate
persistir, consideram-se ex-áqueo dividindo o prémio a que possam ter direito

5.

Tempo de Jogo: O tempo de jogo é de 7 minutos por mão, multiplicado pelo número de
mãos em cada encontro. Penalidades para jogo lento são atribuídas de acordo com os
regulamentos em vigor. A Direção do Torneio (José Júlio Curado) poderá ainda suprimir um
ou mais jogos.

6.

Obrigatoriedade de Boa Disposição: Todos os participantes devem ir munidos de
elevadas doses de boa disposição e “paciência” e manter uma atitude consentânea, sob pena
de se divertirem muito menos do que o que merecem!

