
FORMAÇÃO DE ÁRBITROS 
 

PROGRAMA E CALENDÁRIO 
 
Sessões Online: 

 20 de Julho, 21H30 (3 horas) – Organização de Torneio e Software 

 27 de Julho, 21H30 (3 horas) – Preparação e execução de poolings 

 7 de Setembro, 21H30 (3 horas) – RTP e adaptações associadas às plataformas online 
 

Sessões Presenciais: 

 16 de Outubro, com início às 11H00 e conclusão pelas 23H30, com duas pausas (1H30) 
para as refeições e uma pausa intercalar de 30 min. 

 17 de Outubro, com início às 10h30 e conclusão pelas 13H30, seguido de exame final, 
com uma duração de 120 min + 20 min de tolerância, após uma pausa de 1H30 para a 
refeição. 

 
Conteúdos:  

1. Papel do DT na organização de competições de Bridge. Competências, direitos e 
deveres. 

2. Poderes discricionários do diretor do torneio e L12 
3. Informação não autorizada (L16) 
4. Problemas mais comuns e sua resolução 

a. Procedimento depois de uma irregularidade (L9 a L11) 
b. Número Incorreto de Cartas (L13 e L14) 
c. Vozes comparáveis após infração (L23) 
d. Voz retirada: Restrições à saída (L26) 
e. Declaração insuficiente (L27) 
f. Voz fora de vez (L28 a L32) 
g. Carta jogada (L45) 
h. Cartas Penalizadas (L49 a L50) 
i. A renúncia (L61 a L64) 
j. Reivindicações e concessões (L68 a L71) 
k. Comunicação (L73) – Ação enganadora (L73E) 

5. CIB 2017 e diferenças em relação às versões anteriores: 
a. Ajuste de resultados (L12) 
b. Período de Leilão (L17) 
c. Explicação de vozes (L20) 
d. Vozes comparáveis (L23) 
e. Mudança de vozes (L25) 
f. Declaração insuficiente (L27) 
g. Entendimento entre parceiros (L40) 
h. Renúncia (L61 a L64) 
i. Reivindicações e concessões (L69 a L71) 
j. Espectadores (L76) 
k. Autoridade Reguladora e Entidades Organizadoras de torneios (L80) 
l. Bases para o apuramento de factos (L85) 
m. Acordo entre os recorrentes (L92) 

6. Apresentação das opções tomadas pela Autoridade Reguladora no caso Português 
(FPB) nas leis em que se abre essa hipótese. 

7. Normas técnicas da FPB 
8. Política de alertas e de sistemas 
9. ‘Scoring’ – Classificar resultados e concorrentes em torneios de pares e de equipas 
10. Movimentos de Pares 
11. Movimentos de Equipas 

 


