
 

 

REGULAMENTO - TORNEIO DE DOMINÓ  

REGULAMENTO GERAL 

 
1. Das inscrições 

 

As Inscrições deverão ser feitas em duplas e podem ser realizadas até o dia 20 

de novembro de 2016 junto ao SESCON Grande Florianópolis. 
Poderão inscrever-se no máximo 32 (trinta e duas) duplas, sem distinção de 

categoria (Masculina, Feminina ou Mista), desde que possuam os convites para 

participar da festa. 

 

§ 4º - A Ficha de Inscrição deverá ser solicitada por e-mail (administrativo@sesconfloripa.org.br) ou 
baixada do site www.sesconfloripa.org.br. 
 

 
2. Do Local, Data e Hora do Inicio   

 

Local do Torneio: Sítio das Figueiras 
Data: 04 de dezembro de 2016(festa final de ano) 
Horário do Inicio : 10h00 

 
3.Da Premiação 

 

Primeiro Lugar: Troféu pra cada um 

Segundo Lugar: Troféu pra cada um 

 
4. Da Forma de Disputa 

 
O sistema de disputa dos jogos e o sorteio das chaves serão definidos pela 

comissão organizadora após o encerramento das inscrições. 

 

5.Das Regras de Jogo 

 
a)Cada jogo será disputado em 01 (uma) partida vencedora de 100 pontos, salvo 

na fase final que será disputado na fórmula “melhor de 03 (três)”, em que a 

dupla precisa vencer 02 partidas do mesmo adversário até 100 pontos; 

b)Para o início da partida as pedras serão embaralhadas (mexidas) pelos 

jogadores e inicia quem tirar a pedra maior. Nas demais “quedas” (rodadas) as 

pedras serão embaralhadas pelo jogador que saiu na última rodada, sendo este 

último a comprar, cabendo a saída ao jogador colocado à sua direita; 

 

c)Cada jogador deverá retirar apenas 07 (sete) pedras para iniciar o jogo; 

d)As pedras deverão ficar, obrigatoriamente, sobre a mesa dispostas em uma 

fileira; 

e)Joga-se com qualquer número de doubles ou pedras do mesmo naipe; 

 

f)Se houver empate na contagem de pontos provenientes de um fecha, seja 

obrigatório ou não, perderá os pontos a dupla que fechou; 

 

g)O jogador não poderá antecipar a jogada sem que antes todos os atletas se 

manifestem, a não ser que ele tenha as duas pontas. 

 

h)O jogador é permitido levantar-se da mesa somente com autorização do fiscal 

da partida; 

 
6.Das Penalidades 

 
a)O jogador que tocar em qualquer pedra, na sua vez de jogar, deverá joga-la, 

salvo se a pedra não servir em nenhuma das pontas, o que será comprovado pelo 

fiscal; 
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b)Não poderão ser realizados comentários, atitudes, gestos ou sinais que 

caracterizem vantagens, e se comprovados pelo fiscal, poderá acarretar 

desclassificação da dupla infratora; 

 

c)Passar com pedra na mão, ignorando ter, a dupla infratora receberá 

penalidade de 30 pontos. 

 

d)Constatado um “Gato” (colocação indevida de uma pedra) na mesa, será 

acrescido 20 pontos em favor da dupla que não cometeu a infração, no caso do 

fiscal perceber que o “Gato” foi proposital. Se o “Gato” não for percebido e o 

jogo continuar, a partida será reiniciada. 

 

e) Mostrar ou derrubar de propósito uma ou mais pedras, a dupla será 

penalizada pelo fiscal com 20 pontos; 

 

f) Caso a dupla não aparecer no local e horário do seu jogo, terá tolerância 

de 15 minutos para chegar, caso contrário será aplicado o W.O. e a dupla 

adversária vencerá de “liso” (100 x 0). 

 

g)É proibido o jogador fumar também não será permitido na mesa de jogo. 

 

h)Em caso de atitudes anti-desportivas ou indisciplina, a dupla será julgada 

pela comissão organizadora e poderá perder pontos ou ser desclassificada do 

torneio; 

 

h.1) São consideradas atitudes anti-desportivas ou indisciplina: 

 

h.1.1) Ofender adversário, organizadores, adversários ou torcida; 

 

h.1.2) Danificar os materiais de jogos ou do local (em caso de dano em 

materiais) deverão realizar a reposição dos mesmos 

 

h.1.3) Proferir palavras de baixo calão; 

 

h.1.4) Praticar agressão física aos organizadores, adversários ou torcida; 

 

h.1.5) Atirar qualquer material propositalmente contra o chão, parede, mesas, 

pessoas, etc; 

h.1.6) Qualquer outro tipo de indisciplina, será julgado pela comissão 

organizadora; 

 

 

Comissão Organizadora 

                  


