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São Paulo, 16 de janeiro de 2019 
 
 
Prezados jogadores: 
 
 
O sul-americano de 2019, pela primeira vez, poderá contar com dois representantes de 
cada país, e isso por sugestão do Brasil, que foi acatada pela Confederação Sul-
Americana de Bridge. Congratulamos os representantes das duas equipes classificadas na 
Bahia, em novembro de 2018. 
 
Alertamos aos capitães de ambas equipes a respeito das seguintes datas constantes no 
regulamento sob o qual o torneio foi conduzido: 
 

1) As equipes campeã e vice (nas diversas modalidades) do Torneio de Seleção para 
2019 representarão o Brasil em todos os campeonatos oficiais de quadras da World 
Bridge Federation e, por extensão, da Confederación Sudamericana de Bridge. Para 
tanto, cada equipe classificada deverá apresentar, até o dia 8/02/2019, o nome de 
ao menos 4 de seus integrantes que tenham efetivamente participado do Torneio de 
Seleção, qualquer que seja o número de jogadores inicialmente inscritos. 

 
2) Excepcionalmente, uma equipe formada originalmente por apenas 4 integrantes 

elegíveis e que tenha disputado o Torneio de Seleção sem qualquer acréscimo ou 
substituição poderá apresentar-se com ao menos 3 jogadores de sua formação 
original. 

 
3) Em qualquer caso que não sejam indicados 6 (seis) jogadores, caberá à Federação, 

após ouvidos os jogadores indicados a participar de determinado evento, escolher 
os jogadores que poderão completar a equipe, de modo a se atingir, 
preferencialmente, o número de 6 (seis) integrantes. A escolha poderá ser feita a 
partir de lista apresentada por integrantes da equipe incompleta. A data de corte 
para esta definição é 15/2/2019. Jogadores a integrar equipes incompletas devem 
ou ter participado do Seleção ou ter pago a taxa de não-inscrição. 

 
4) Caberá à Federação, após ouvidos os integrantes da equipe indicados a participar 

de qualquer evento internacional, a eventual indicação do Capitão Não-Jogador. 
 
Chegou a nossa atenção que nenhuma das equipes classificadas para o sul-americano de 
2019 conta com seis jogadores. Outrossim, os itens 3 e 4 do texto acima vêm de redação 
histórica de regulamentos da FBB, e não têm respaldo nem em regulamentos da 
Confederação Sul-Americana de Bridge nem da WBF. Para o próximo torneio de seleção 
(a ser realizado em São Paulo em janeiro de 2020), estes textos serão expurgados do 
regulamento. 
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As datas de corte para definição de jogadores (itens 1 e 2), porém, permanecem válidas e 
pedimos aos capitães de ambas as equipes que nos enviem por escrito (pode ser e-mail) a 
relação de pelo menos três integrantes da equipe original que estarão com certeza em Mar 
del Plata até dia 8 de fevereiro de 2019. Sugerimos também que, caso o Brasil seja 
classificado para o mundial de 2019, a equipe vencedora considere a adição de pelo 
menos mais um jogador, para evitar problemas de última hora. 
 
A comunicação em ambas as datas poderá ser enviada por meio da seção de “contato” do 
sítio da FBB1 ou para os e-mails de Fernanda Joanitti (fernanda@bridgesaopaulo.com.br), 
Leão Carvalho (leao100652@gmail.com) ou ainda Rafael Amoedo 
(amoedorafael@hotmail.com). 
 
Para preservar a seriedade e relevância do torneio de Seleção e majorar as possibilidades 
de representação brasileira, sugerimos que os eventuais jogadores escolhidos para 
complementação das equipes sejam escolhidos dentro dos critérios abaixo: 
 

a) Ter participado do torneio de seleção que foi conduzido em novembro de 2018 na 
Bahia. 

 
b) Fazer parte do “Ranking Sudamericano Móvil Libres (2007 - 2014)”, constante do 

sítio da Confederação Sul-Americana de Bridge2. 
 
Caso a data limite de 8/2/2019 não seja cumprida, a FBB considerará que a equipe não 
cumpridora desistiu da vaga e chamará a equipe classificada logo após para preencher a 
vaga livre. 
 
Caso a data limite de 15/2/2019 não seja cumprida, a FBB sugerirá o plantel faltante de 
jogadores obedecendo a critérios técnicos, mas sujeito a veto pela equipe representante. 
 
 
Saudações a todos. 
 
 
Federação Brasileira de Bridge 
 
 
Leão Roberto Machado de Carvalho 
Diretor Técnico 
 
Rafael Amoedo 
Presidente 
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http://www.confsudbridge.org/ranking/ranking_puestos.aspx?tipo=RSML&desde=2007&hasta=201
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