Torneio de Equipas Mistas com handicap
Terá início a 10 de Junho uma nova iniciativa online do B4F. Trata-se de uma prova
de equipas mistas, sem restrições de inscrição, aberta a todos os jogadores que nela
queiram participar.
A exemplo das iniciativas anteriores as equipas serão distribuídas por séries em
função do número de inscritos.
A referida divisão será da responsabilidade da organização que, de acordo com o
número de séries irá ter cabeças de série A, B, C e assim sucessivamente e que,
posteriormente, serão integradas nas séries por sorteio.
Exemplificando, havendo 4 séries a organização nomeará 4 cabeças de série A,
distribuídos por sorteio nas 4 séries e assim sucessivamente até estarem integradas
todas as equipas.
Os critérios da organização não obedecem aos critérios habituais do IV da equipa,
servindo este apenas como um dos factores a ter em conta e para a atribuição do
handicap.
O handicap será calculado pela diferença de IV das equipas, multiplicado pelo
número de mãos (16) e dividido por 150, mas com o estabelecimento de um valor
máximo de 12 IMP’s.
Para a fase de KO serão apuradas as 2 primeiras classificadas de cada série e, caso
sobrem lugares em aberto para o KO, as melhores terceiras classificadas de cada
série.
Em face do handicap as equipas devem informar a organização do resultado de cada
encontro bem como da constituição da equipa. Em caso de falta desta informação o
IV da equipa será o somatório dos 4 jogadores melhor classificados,
independentemente de terem ou não jogado.
Se bem que já quase todos estejam informados sobre o funcionamento do BBO
convém alertar o seguinte:
- Antes de carregar na voz que pretende dar e no caso da mesma ser artificial deve
preencher a linha destinada à explicação.

- As explicações fora de tempo serão, em caso de reclamação, consideradas como
não explicação.
- As explicações dadas para a mesa serão consideradas informação não autorizada.
- A função UNDO deve estar disponível, mas apenas para situações de evidente
misclick.
- A explicação do significado das vozes funciona em auto-alerta, isto é, cada jogador
alerta e explica a sua própria voz.
Qualquer falha ou omissão do presente regulamento será resolvida pela
organização.
Estou à vossa disposição para qualquer esclarecimento adicional.
Fiquem bem!
Luis Oliveira

