
 

DO REGULAMENTO ESPECÍFICO DE CADA MODALIDADE 
 

Art. 1 – Este Regulamento tem a finalidade precípua de estabelecer normas para a 
realização da competição de cada uma das modalidades esportivas, que compõem o 
programa do evento. 

  
Parágrafo Único – Os jogos ou provas somente serão transferidos dos dias 

previamente estabelecidos por motivo de força maior, cabendo ao Comitê Organizador 
determinar, através de boletim, nova data para sua realização. 

  
Art.2 – O critério a ser adotado na atribuição de pontos será: 
 
§1º Nas modalidades de Futebol Society e Futsal: 
I – Vitória ........................... 03 pontos 
II – Empate......................... 01 ponto 
III – Derrota......................... 00 ponto 
  
§2º - No Voleibol, Basquetebol, Vôlei de Praia, Tênis de Mesa, Tênis de Campo, 

Xadrez, Dama, Dominó e Sinuca: 
I – Vitória............................. 02 pontos 
II – Derrota.......................... 00 ponto 
  
Art. 3 – Em caso de empate no somatório dos pontos, aplicar-se-ão, na ordem: 
 
I – duas equipes, confronto direto; 
II – Persistindo ou envolvendo 03 (três) ou mais equipes: 
a) maior número de vitórias; 
b) saldo de gols, pontos ou sets; 
c) maior número de gols, pontos ou sets pró; 
d) gols, pontos ou sets average. 
e) persistindo, sorteio. 
 
 
 
 
 

 



 

  SOCIETY 
  
Art. 4 – A competição de Futebol Society será regida pelas regras oficiais da 

modalidade e pelo que dispuser este Regulamento. 
  
Art. 5 – Cada partida deve ser disputada por duas equipes compostas de 7 (sete) 

atletas em cada uma, onde um dos quais, obrigatoriamente, será o goleiro. 
  
Parágrafo Único – Poderá ser efetivada a inscrição de goleiro com idade de categoria 

imediatamente abaixo, permanecendo vedada a utilização livre. 
  
Art. 6 – As partidas terão duração de 40 (quarenta) minutos, divididos em dois tempos 

de 20 (vinte) minutos com intervalo de 05 (cinco) minutos. 
  
Art. 7– Não é permitido o início da partida sem que cada equipe tenha, no mínimo, 05 

(cinco) atletas no campo de jogo. 
  
Art. 8 – As substituições de atletas durante a partida são ilimitadas, o atleta substituto 

só entrará em campo após a saída do atleta substituído e as substituições serão restritas 
apenas aos atletas registrados em súmula. 

  
Art. 9 – Em caso de empate em jogo eliminatório, será adotado o seguinte critério de 

desempate: 
1º – Uma série de 03 (três) tiros livres da marca do pênalti, com cobradores alternados 

que tenham terminado a partida; 
2 º - Ainda persistindo o empate, serão cobrados tiros livres alternados da marca do 

pênalti até que se conheça um vencedor. 
  
Art. 10 – O atleta que receber o 2º (segundo) cartão amarelo ou cartão vermelho 

(expulso) em uma partida estará automaticamente suspenso da partida seguinte. 
 
 

FUTSAL 
  
Art. 11- As competições de Futsal serão regidas pelas regras oficiais da modalidade e 

pelo que dispuser este Regulamento. 
  
Art. 12 – Cada partida deve ser disputada por duas equipes compostas de 05 (cinco) 



 

atletas em cada uma, onde um dos quais, obrigatoriamente, será o goleiro. 
  
Art. 13 – As partidas serão realizadas em dois períodos de 20 (vinte) minutos não 

cronometrados, com 05 (cinco) minutos de intervalo. 
 
Parágrafo único – No feminino, as partidas serão realizadas com dois tempos de 15 
(quinze) minutos não cronometrados, com 05 (cinco) minutos de intervalo.  

 
Art. 14 – Em caso de empate em jogo eliminatório, será adotado o seguinte critério de 

desempate: 
 
1º – Uma série de 03 (três) tiros livres da marca do pênalti, com cobradores alternados 

que tenham terminado a partida; 
 
2º - Ainda persistindo o empate, serão cobrados tiros livres alternados da marca do 

pênalti até que se conheça um vencedor. 
  
Art. 15 – O atleta que receba o 2º (segundo) cartão amarelo ou cartão vermelho 

(expulso) em uma partida estará automaticamente suspenso da partida seguinte. 
  
 

VOLEIBOL 
  
Art. 16 – As competições de Voleibol serão regidas pelas Regras Internacionais 

adotadas pela Confederação Brasileira de Voleibol, e pelo que dispuser este 
Regulamento.  

 
Art. 17 – Os jogos serão disputados em 02 (dois) sets vencedores; 
 
 

Parágrafo Único – Se ocorrer o terceiro set, este deverá ser disputado pelo sistema tie-
break 

 
 
 
 
 

 



 

VÔLEI DE AREIA 
  
Art. 18 – As competições de Vôlei de Areia serão regidas pelas Regras Internacionais 

adotadas pela Confederação Brasileira de Voleibol, e pelo que dispuser este 
Regulamento. 

  
Art. 19 – Os jogos serão disputados em 02 (dois) sets vencedores. 
  
Parágrafo Único – Se ocorrer o terceiro set, este deverá ser disputado pelo sistema 

tie-break. 
 
 
BASQUETEBOL 
  
Art. 20 – As competições de Basquetebol serão regidas pelas Regras Internacionais 

adotadas pela Confederação Brasileira de Basquetebol, e pelo que dispuser este 
Regulamento. 

  
Art. 21 – Os jogos serão disputados em 04 (quatro) períodos de 05 (cinco) minutos 

cronometrados, com intervalo de 01 (um) minuto entre o primeiro e segundo período, 03 
(três) minutos entre o segundo e terceiro, e 01 (um) minuto entre o terceiro e quarto 
período. 

 
Parágrafo único – Para o basquete feminino fica reduzido para 04 (quatro) minutos 

cronometrados. 
  

Art. 22 – Em caso de empate, será adotado o seguinte critério de desempate: 
  
I – Prorrogação de períodos 03 (três) minutos cronometrados. Persistindo 
II – Períodos de 03 (três) minutos, quantos forem necessários, até a primeira cesta. 

 
  
 BOLICHE 
  
Art. 23 – A competição será realizada por duplas, todas as duplas farão sua jogada na 

primeira rodada. Os pontos das duplas serão somados e a metade mais bem classificada 
avança para a rodada final, caso a quantidade de duplas seja ímpar, serão classificadas 
a metade mais uma. 



 

Art. 24 – A pontuação da primeira rodada não é cumulativa, na rodada final todas as 
duplas entram zeradas. 
 
  

Art. 25 – Em caso de empate, serão adotados como critério de desempate:  
 
a) maior número de Strikes da dupla  
b) maior número de Spares da dupla 
c) confronto direto. 

  
Art. 26 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 
  
 
 TÊNIS DE MESA 
 
Art. 27 – A modalidade de Tênis de Mesa será realizada de acordo com as Regras 

Oficiais adotadas pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa e pelo que dispuser 
este Regulamento. 

 
Art. 28 – As partidas serão disputadas em 02 (dois) sets vencedores. 
  
Art. 29 – Os atletas deverão comparecer munidos de raquetes. 
  
Art. 30 – Em caso de WO será considerado para efeito de saldo de pontos o placar 
simbólico de 2x0 em favor da equipe/atleta que compareceu. 
 
 
 
TÊNIS 
 

Art. 31 – A modalidade de Tênis será realizada de acordo com as Regras Oficiais 
adotadas pela Confederação Brasileira de Tênis e pelo que dispuser este Regulamento. 
 

Art. 32 – As partidas serão disputadas em 02 (dois) sets vencedores, sendo que, 
havendo set de desempate, este será disputado no sistema de super tie-break, até 10 
(dez), com diferença de 02 (dois) games. 
 



 

Art. 33 – Os atletas deverão comparecer munidos de raquetes, e material esportivo 
adequado a prática do esporte. 
 

 
  
TIRO 
  
Art. 34 – A competição será na forma de tiro livre, a uma distância do atirador até o 

alvo de 10 metros e cada atirador, na posição em pé e sem qualquer tipo de apoio, terá 
direito a 05 (cinco) tiros de ensaio para ajuste de mira e 20 (vinte) tiros para contagem da 
pontuação, sendo obrigatória a observância das regras de segurança estabelecidas pela 
Confederação Brasileira de Tiro, sob pena de desclassificação da competição. 

 
Art. 35 - Serão realizadas 04 (quatro) séries de 05 (cinco) tiros, com a duração de 02 

(dois) minutos e 30 (trinta) segundos para cada uma delas. 
 
Art. 36 - Somente será permitido o uso da munição e do Revolver calibre 38, 4 

polegadas, cano médio, fornecidos pela organização. 
 
Parágrafo único - Não será permitido nenhum tipo de acessório adaptável a arma. 
Art. 37 - Para participar da prova será necessário a apresentação de documento 

comprobatório de aptidão. Esse documento pode ser assinado por instrutor oficial, ou 
substituído por comprovação de exercício de profissão anterior que necessitava de porte, 
ou ainda se comprovar com documento de porte de arma. 

 
Art. 38 – Em caso de empate na pontuação será procedido o desempate da seguinte 

forma: últimos 05 (cinco) tiros, penúltimos 05 (cinco) tiros e assim por diante. Persistindo 
o empate o maior número de acertos no 10 (centro) na ultima série e assim por diante. 

   
 
 
PESCA 
 
Art. 39 – A prova terá duração de 02 (duas) horas pescadas, com troca de box após a 

primeira hora, com intervalo de 10 (dez) minutos para a troca. 
 
 

 



 

Art. 40 – Para o início da prova será dado silvo de apito e após 55 (cinquenta e cinco) 
minutos será dado um novo silvo de advertência para indicar que faltam 05 (cinco) 
minutos para troca de box. 

 
Art. 41 - Após o silvo de 60 (sessenta) minutos, o peixe que estiver na água deverá ser 

devolvido ao lago (água), ainda com vida. Caso o peixe esteja debilitado ou morto, 
deverá ter o rabo cortado e entregue ao juiz ou fiscal.  

 
 
Art. 42 - Será permitido o seguinte material: 
 
Caniço (vara com comprimento máximo de 4,00m); 
 
Carretilhas ou molinetes (livre); 
 
Linhas, paradas, chicote, arranques, de nylon de livre escolha do participante; 

Anzóis livres com apenas 01 (um) por linha, sendo proibido o uso de garatéias; 
Chumbada de qualquer modelo ou peso; 

 
Bicheiros e puçás; 
 
Esperas, fincadores ou secretário; 
 
Facas e alicates; 
 
Iscas fornecidas pela organização. 
  
Parágrafo Único – Todo o material será de responsabilidade do participante. 
 
 
Art. 43 – É vedado: 
 
Adicionar qualquer produto às iscas, com finalidade de atrair o peixe; 
 
Manter a vara na espera, quando a linha estiver na água; 
 
Material montado na reserva; 
 



 

Invasão dos boxes vizinhos, salvo para o recolhimento de uma peça (peixe); 
Entrar na água para fazer lançamento ou tomar banho; 
 
Ajuda ou permanência de estranhos nos boxes. 
 
Art. 44 - Os peixes apresentados para pesagem deverão estar lavados e isentos de 

qualquer produto estranho. 
 
Art. 45 - Os peixes com esporões deverão ser extraídos após a captura, sob pena de 

eliminação na contagem da pontuação. 
 
Art. 46 - Ao término da competição, os sacos com as peças (peixes) deverão ser 

lacrados e entregues aos árbitros para pesagem. 
  
Art. 47 - A prova se definirá por pontos e serão computados para cada peça (peixe), 

03 (três) pontos, e para cada 100 (cem) gramas ou fração, 03 (três) pontos. 
 
Art. 48 - Em caso de empate serão adotados os seguintes critérios de desempate: 
I – maior quantidade de peças (peixes); 
II – persistindo o empate, maior peso total das peças; 
III – persistindo o empate, peça de maior peso; 
IV - ainda persistindo o empate, sorteio. 
  
 
 
XADREZ 
  
Art. 49 – A modalidade de xadrez será realizada de acordo com as regras 

internacionais da FIDE, para xadrez rápido, e pelo que dispuser o presente Regulamento. 
 
Art. 50 – A forma de disputa será no sistema Schuring ou por grupos. 
 
Art. 51 – No caso do jogador retirar-se após iniciar o torneio, os resultados jogados só 

são válidos caso o desistente tenha participado em mais de 50% do torneio, caso 
contrário, todos seus adversários ganharão o ponto. 

 
 
 



 

Art. 52 – Os critérios de desempates serão, pela ordem: 
 
I – Sonnemborn-Berger; 
 
II – Eliminação do escore contra o jogador de menor pontuação; 
 
III – Uma partida blitz 6x5 minutos, com sorteio da cor das peças, no qual as brancas 
jogam com seis minutos e as pretas com cinco minutos, onde em caso de empate a 
vitória será dada às pretas. 
 
Art. 53 – O tempo de reflexão para cada jogador será de no máximo 25’ (vinte e cinco 

minutos), sistema nocaute. 
 
Art. 54 – Cada jogador terá 15 minutos para comparecer e jogar a partida, devendo 

seu relógio ser acionado e caso esgotado esse prazo, o jogador ausente perderá a 
partida por WO. 

 
 
Art. 55 – A contagem de pontos será sempre individual: vitória = 1 ponto; empate = 0,5 

ponto e derrota = 0 ponto. 
 
Art. 56 – É obrigatório o uso do relógio de xadrez. 
 
 
 
 DAMA 
  
Art. 57 - O jogo de dama será praticado em um tabuleiro de 64 casas, claras e 

escuras. A grande diagonal (escura) deverá ficar sempre à esquerda de cada jogador. 
 
Art. 58 - O lance inicial cabe a quem estiver com as peças brancas. 
  
Art. 59 - No início de cada partida será realizado o sorteio para definir quem ficará com 

as pedras brancas. 
 
Art. 60 - A captura é obrigatória e se, no mesmo lance, apresentar-se mais de um 

modo de capturar, é obrigatório executar o lance que capture o maior número de peças 
(Lei da Maioria). 



 

Art. 61 - A pedra que durante o lance de captura de várias peças apenas passe por 
qualquer casa de coroação, sem aí parar, não será promovida à dama. 

 
Art. 62 - Na execução do lance de captura, é permitido passar mais de uma vez pela 

mesma casa vazia, não é permitido capturar duas vezes a mesma peça. 
  
Art. 63 – Os confrontos serão realizados no sistema de 02 (duas) partidas vencedoras. 
 
 
 
SINUCA 
  
Art. 64 – A modalidade de Sinuca será regida pelas Regras da Sinuca Internacional 

(www.sinuca.com.br) adotadas pela Confederação Brasileira de Sinuca e pelo que 
dispuser este Regulamento. 
 

 
 
Art. 65 – Dois jogadores realizarão as partidas, individualmente, usando 07 (sete) 

bolas, sendo: uma vermelha valendo 01 ponto; uma amarela, 02 pontos; uma verde, 03; 
uma marrom, 04; uma azul, 05; uma rosa, 06 e uma preta, 07 pontos. 

 
Art. 66 – Cada jogo será realizado em 02 (duas) partidas vencedoras. 
 
Art. 67 – Considera-se como partida o tempo usado pelos jogadores para encaçapar 

todas as bolas, da vez e numeradas, segundo as regras, e como jogo, o conjunto 
predeterminado de partidas. 

 
 
 
CORRIDA 
 
Art. 68 – As provas serão realizadas de acordo com as Regras Oficiais adotadas pela 

Confederação Brasileira de Atletismo. 
 
Art. 69 - Masculino e Feminino Corrida 05km e 10km por faixa etária, definida no 

regulamento geral. 
 



 

Art. 70 - Os atletas que disputam as provas deverão comparecer à pista 
antecipadamente e largarão no horário previsto pelo programa-horário: provas final por 
tempo. 

 
Art. 71- Após a efetivação das provas, caberá ao árbitro geral apresentar, à Comissão 

Técnica, a súmula da competição constando o tempo obtido por todos os participantes, 
assim como suas respectivas classificações e o resultado geral da competição. 

 
Art. 72 - A Corrida será realizada no dia em local e horário a ser definido pela 
organização. 
 
Art. 73 - O percurso da prova será de 05 km e 10 km, que deverão ser cumpridos 

pelos atletas de ambas categorias, conforme o percurso respectivamente escolhido pelo 
atleta no ato da inscrição. 
 

Art. 74 - O número de peito, recebido pelo atleta, deverá, obrigatoriamente, ser afixado 
na parte frontal da camiseta durante toda a corrida. O atleta deverá usar o número de 
peito sem rasuras ou cortes, e não deverá ser retirado até que seja ultrapassado o funil 
de chegada, estando sujeito à desclassificação. 

 
Art.75- Não será permitida a participação na prova de atletas sem o número de peito. 
Art 76- Será desclassificado o atleta que:  
 
a) Não cumprir rigorosamente o percurso; 
b) Dificultar a ação de outros concorrentes;  
c) Chegar sem o número de identificação; 
d) Apresentar durante a corrida conduta anti-desportiva; 
e) Pegar carona de autos, bicicletas e similares; 
f) Trocar o número de identificação antes, durante ou depois da corrida; 
g) Encobrir o número e/ou o nome dos patrocinadores; 
h) Escapar da saída da prova, antes do seu início oficial. 
 
Art. 77-A cronometragem oficial da prova será realizada pela coordenação do evento. 
 
Art. 78 - O atleta deverá correr sempre no percurso determinado pela organização 

para sua maior segurança. 
 
 



 

Art. 79 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Técnica. 

 
Art. 80- Cada delegação poderá inscrever até 05 atletas de cada gênero por categoria. 
 
 
 
NATAÇÃO 
  
Art. 81 – MASCULINO E FEMININO 
 
Categorias: Livre, Master 40+ , Sênior 50+ e Best Sênior, conforme regulamento geral. 
 
 
Art. 82 - Os torneios de natação livre, master e sênior (masculino e feminino) serão 

realizados de acordo com as regras estabelecidas pela Federação Internacional de 
Natação (Fina), adotadas pela Confederação brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), 
e pelo que dispuser este Regulamento. 
 
§ 1o Serão disputadas as seguintes provas nas categorias:  

 
• Livre, Master (nascidos até 1977), Sênior (nascidos até 1967) e best Sênior 

(nascidos até 1957). 
• 25 metros livre Masculino e Feminino, 25 metros peito Masculino e Feminino, 

25 metros borboleta Masculino e Feminino, 25 metros costas Masculino e 
Feminino.  

 

• Revezamento 04x25 metros, categorias: Livre e Master, Masculino e Feminino, 
revezamento misto 04x25 metros, categoria: livre. 

 

Art. 83 - Após a efetivação das provas, caberá ao árbitro geral apresentar, à 
Coordenação Técnica, a súmula da competição constando o tempo obtido por todos os 
participantes, assim como suas respectivas classificações e o resultado geral da 
competição. 

 
Art. 84 - A premiação na fase final será efetuada da seguinte forma: Medalhas 

individuais para os 3 melhores tempos de cada categoria. 



 

Art. 85 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação 
Técnica. 

 
Art. 86 - A forma de disputa será regulamentada em provas finais, e a programação 

das provas será decidida em local e data definido pela coordenação do evento. 
 
Art. 87 - Após a efetivação das provas caberá ao árbitro geral apresentar à Comissão 

Técnica, a súmula da competição constando o tempo obtido por todos os participantes, 
assim como suas respectivas classificações e o resultado geral da competição, que 
também poderão ser acompanhados através do placar eletrônico. 

 
Art. 88 - Não poderá haver substituição de atleta entre a fase eliminatória e a fase final 

sob hipótese nenhuma. 
 
Art. 89 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Técnica das Olimpíadas. 
 
Art. 90 - Cada delegação poderá inscrever até 05 atletas de cada gênero por categoria 

e 01 equipe por revezamento. 
 
 
 

BOCHA – MASCULINO E FEMININO 
 
Art. 91- A competição de Bocha, disputada em duplas e em cancha de carpete, será 

regida pelas regras oficiais da modalidade e pelo que dispuser este Regulamento. 
 
Art. 92 - Será obrigatório o uso de sapatilha sem trava ou calçado tipo tênis com 

solado liso. 
 
Art. 93 - Será considerada vencedora da partida a equipe que completar primeiro 12 

(doze) pontos, sendo que cada bola valerá 01 ponto. 
 
Art. 94 - Na cancha somente será permitida a presença de atletas, os quais deverão 

permanecer dentro das linhas demarcatórias por ocasião dos lançamentos. 
 
 
Art. 95 - A forma de disputa será definida de acordo com sorteio efetuado pela 



 

Coordenação Técnica das Olimpíadas. 
 
Art. 96- Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Técnica das Olimpíadas. 
 
 
 
PEBOLIM – DUPLA LIVRE 
 
Art. 97-O torneio de Pebolim será realizado de acordo com as regras estabelecidas 

pela Associação Brasileira de Pebolim (ABP), e pelo que dispuser o Congresso Técnico a 
ser realizado pelos competidores no local dos jogos. 

 
Art. 98- A forma de disputa será decidida no Congresso Técnico a ser realizado pelos 

competidores no local dos jogos. 
 
Art. 99 - A forma de disputa será definida de acordo com sorteio efetuado pela 

Coordenação Técnica das Olimpíadas. 
 
 
Art. 100 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Técnica das Olimpíadas. 
 

  



 

POKER 
 
Art. 107 - O torneio de Poker será na modalidade Texas Hold’em, e realizado de 

acordo com o padrão internacional de regulamento da TDA (Tournament Directours 
Assocition), baseado no modelo da ADTP (Associação dos Diretores de Torneios de 
Poker no Brasil) e pelo que dispuser o Congresso Técnico. 

 
Art.103- TERMINOLOGIA OFICIAL PARA TORNEIOS DE POKER: Termos de 

apostas oficiais são declarações simples, inconfundíveis, feitas em momento oportuno, 
como: bet (aposta), raise (aumento), call (pagamento), fold (desistir), check (mesa), all-in 
(todas as fichas), pot (apenas na modalidade pot-limit), e completar. Termos regionais 
podem atender este padrão. Além disso, os jogadores devem usar gestos com cautela 
quando enfrentam uma ação; bater levemente na mesa é um check (mesa. O uso de 
linguagem ou gestos fora do padrão é de responsabilidade do jogador, pois pode resultar 
em uma decisão diferente do pretendido por ele. É responsabilidade do jogador tornar as 
suas intenções claras. 

 
Art. 104 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Técnica das Olimpíadas. 
 
 

 
FUTEVOLEI 
 
Art 105 - Os jogos serão regidos pelas regras oficiais do Futevôlei, sendo observado o 

seguinte: 
 
Art 106 - Uma equipe deve ser constituída por dois jogadores, sendo facultativa a 

presença de um técnico. 
 
Art 107 - Não existem posições determinadas na quadra, mas a ordem de saque deve 

ser mantida durante o jogo. O saque será livre. 
 
Art 108 - A equipe vencerá o jogo através da conquista de um set. O sistema de 

pontos será definido da seguinte forma: o set será composto de 18 pontos no modo tye 
break, com uma diferença mínima de 02 pontos. No caso de empate em 17-17, o jogo 
continua até que 02 pontos de diferença sejam alcançados (19-17; 20-18; etc.); 
 



 

BEACH TENNIS 
 

 
Art 109 - A modalidade BEACH  TENNIS  será realizada de acordo com as Regras 

Oficiais adotadas pela Confederação Brasileira de Tênis  e pelo que dispuser este 
Regulamento. 

 
Art. 110 - As partidas serão disputadas em 02 (dois) sets vencedores, sendo que, 

havendo set de desempate, este será disputado no sistema de super tie-break, até 10 
(dez), com diferença de 02 (dois) games. 

 
Art. 111 – Os atletas deverão comparecer munidos de raquetes e material adequado a 

prática da Modalidade. 
 
Art. 112 - O BEACH TENNIS  geralmente  em duplas porém também pode ser jogado 

em simples em uma quadra menor. Saque por baixo também é permitido e qualquer 
jogador pode receber o saque. Ganha o ponto quando a bola bate na quadra adversária 
ou quando o adversário joga for a ou na rede 

 
 
 
TRUCO 
 
Art. 113- As regras dos jogos serão as mesmas utilizadas em todos os Campeonatos 

realizados pela FPRT; 
 
Art 114- A fórmula de disputa de Campeonato será definida pelos responsáveis pela 

sua organização, a qual será divulgada antes do início do mesmo aos participantes; 
 
Art 115- Carteada 

a) O sorteio para saber quem iniciará dando as cartas será feito pela escolha de uma 
carta do baralho, com o valor das cartas, seguindo a ordem do truco: paus, copa, 
espada e ouro, a partir do três. 

 
b) Na primeira vaza (carteada) de cada mão, as cartas deverão ser abertas, não 

sendo permitido fechá-las no baralho; 
 

 



 

c) No corte a carta do companheiro não poderá ser vista, assim como é proibido 
olhar a boca do baralho ou carta de cima, como também, o carteador não poderá 
em hipótese alguma olhar qualquer carta de seu parceiro e a boca do baralho, 
tendo como penalidade a perda do corte ou a dada, havendo reincidência, perda 
do ponto na jogada; 
 

d) Quando alguém jogar duas cartas de uma só vez na mesa, a carta de baixo estará 
cortando (matando) a carta jogada pelo adversário, e a carta de cima será a torna; 
 

e) As cartas serão dadas uma à uma, no sentido anti-horário, virando a última carta - 
13o e, deverão permanecer todas na mesa devendo serem recolhidas pelo 
próximo carteador; 
 

f) Será permitido fazer maço com as cartas que estiverem abertas na mesa, 
podendo o jogador encarregado do corte cerrar o baralho sucessivamente até 
três vezes, se assim o desejar. Tanto o embaralhamento o corte e dada, deverão 
ser feitos sobre a mesa; 
 

g) Após o término de uma partida (mão - 12 pontos), o baralho segue normalmente 
para o início da mão seguinte; 
 

h) Se houver incorreção na dada das cartas o baralho passa normalmente para o 
jogador colocado a seguir na mesa; 
 

i) É proibido trucar com duas ou quatro cartas. O erro deverá ser acusado, 
passando-se o baralho para o jogar colocado a seguir na mesa; 
 

j) O baralho poderá ser trocado a qualquer momento desde que solicitado pelos 
participantes e com a anuência do fiscal ou comissão organizadora; 
 

l) Em caso de procedimento ilícito durante o jogo, se comprovado, a dupla que o 
cometeu será desclassificada do campeonato. 

 
 
 



 

Art 116 – Empate 
 

a) Havendo empate na primeira vaza, ninguém é obrigado a mostrar sua carta maior 
na segunda vaza, mesmo com trucada, terminando a mão somente na terceira 
vaza, valendo então, a maior carta jogada. Em caso de empate nas três vazas, 
sem trucada, ninguém ganha o ponto, passando-se o baralho para o jogador 
seguinte da mesa; 
 

b) Estando a vasa embuchada (empatada), quem TRUCA ou RETRUCA em carta 
EXPOSTA PERDE, se empatar no desfecho da jogada. Quem TRUCA ou 
RETUCA no ESCURO GANHA, em caso de empatar a jogada. 
 

c) Só poderá retrucar quando a pontuação permitir, ex.: a dupla que tiver até oito 
pontos poderá retrucar, se tiver nove pontos ou mais não poderá fazê-lo porque a 
intenção de retrucar no escuro é para jogar pelo empate. 
 

Art 117 - Mão de onze 
 

a) Só é permitido a troca de cartas para a dupla que atingir onze pontos, a dupla que 
ainda não alcançou os onze pontos não poderá fazê-la. A troca de cartas é uma 
premiação para a dupla que já fez os onze pontos; 

 
b) Se ambas as duplas tiverem onze pontos, a jogada será no escuro; 

 
c) Se houverem três empates na mão de onze ganhará os pontos a dupla que não 

tiver os onze pontos; 

d) Se houverem três empates e ambas as duplas tem onze pontos, ninguém ganha e 
o baralho passam para o jogador a seguir na mesa; 
 

e) No caso de uma dupla mostrar o casal maior, 03 manilhas ou ainda, a 1o feita e o 
gato, ganhará normalmente a partida. 
 

 
 
 
 



 

Art 118 - Conversa 
 

a) Durante o jogo, a única comunicação permitida será a de através de sinais, 
nenhuma palavra que guie ou interfira na jogada poderá ser trocada entre os 
companheiros da dupla, nem como sinais de forma verbal, além de outros idiomas; 
 
b) É terminantemente proibido o comando do jogo por algum dos jogadores no 
sentido de influir ou alterar a jogada para ganhar o ponto em disputa. 
 
 

 
DOMINO 
 

 
Art 119 - Os confrontos, serão disputados em 01(uma) partida de 100(cem) pontos 

corridos no sistema (mata, mata). 
 

Art. 120 - Para início da partida, as pedras serão embaralhadas pelo fiscal. Cada 
jogador disporá de 07 (sete) pedras, cabendo a saída para quem tiver o maior doble. Nas 
demais quedas, as pedras serão embaralhadas pelo jogador que deu início a partida 
finda, sendo este o último a retirar as pedras da mesa, cabendo a saída ao jogador à sua 
direita. 

 
Art. 121- As pedras deverão ficar, obrigatoriamente, sobre a mesa e dispostas em 

fileira. 
 

Art. 122 - Joga-se com qualquer número de dobles ou pedras do mesmo naipe na mão 
de um único jogador. 

 
Art. 123 - Verificando-se empate na contagem de pontos provenientes de um “fecha”, 

obrigatório ou não, perderá a dupla que fechou, ou seja, que jogou a última pedra. 
 

Art. 124 - Somente será permitido aos atletas levantarem-se da mesa após 
devidamente autorizado pelo fiscal da partida. 

 
 
 

 



 

Art. 125 – Penalidades:  
 
a) O jogador que tocar em qualquer pedra na sua vez de jogar deverá jogá-la, salvo 
se não servir em nenhuma das pontas, o que deverá ser comprovado pelo fiscal; 
 
b) Atitudes, gestos ou sinais que caracterizem vantagens, devidamente comprovadas 
pelo fiscal, caracterizam perda da partida; 
 
c) Passar com pedra na mão, mesmo que involuntariamente, a equipe infratora 
perderá a partida; 
 
d) A colocação indevida de uma pedra na mesa penalizará a dupla infratora com a 
perda da partida. 

 
 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
Art. 126 – Quando da realização do Congresso Técnico, em 28 de Setembro de 2017, 

às 9h, as delegações inscritas deverão se fazer presentes com no máximo dois 
representantes, indicados previamente e com a devida credencial. 

 
Art. 127– Ao Comitê Organizador reserva-se o direito de cancelar a disputa de 

qualquer modalidade que não obtenha, no mínimo, 03 (três) equipes, duplas ou atletas 
inscritos. 

 
Art. 128 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Organizador. 

  
 
 
 

 


