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CANASTRA 

 
REGULAMENTO 
Art. 1º - Este Regulamento é o conjunto de disposições que rege o Campeonato Municipal de Canastrão 

Livre, e obriga os que com ele tenham relação direta ou indiretamente, total obediência.  

Art. 2º - É de competência do Departamento de Esportes de Querência através sua equipe técnica, a 

coordenação do Campeonato, bem como, conduzir a presente competição, baseado neste regulamento e na 

ética desportiva. 

Art. 3º - O Campeonato Municipal de Canastrão Livre, é uma promoção do Departamento de Esportes de 

Querência com o apoio oficial da Prefeitura Municipal de Querência e a cooperação das comunidades, 

entidades, indústria e comércio do município. 

 Art. 4º - Compete à Comissão Técnica: 

a) Organizar e dirigir as competições de acordo com os regulamentos e/ou regras vigentes na modalidade; 

b) Elaborar as tabelas, horários, datas e locais das competições; 

DA INSCRIÇÃO DA EQUIPE E DO ATLETA 
Art. 5º - São condições fundamentais para um atleta ou equipe participar do Campeonato Municipal de 

Canastrão: 

a). Estar inscrito junto ao Departamento de Esportes de Querência;  b) Não estar cumprindo punição 

específica; c) Estar inscrito em apenas uma equipe; 

Art. 6º - O atleta ou dirigente que receber punição em uma ou outra modalidade que estiver participando, terá 

que cumprir com sua penalidade dentro da modalidade em que foi punido. 

DO CONGRESSO TÉCNICO 
Art. 7º - Antes do início do presente campeonato, se reunirão as equipes, através de seus representantes para 

o Congresso Técnico. 

DOS PRÊMIOS E TÍTULOS 
Art. 8º - Ao campeão, 2º, 3º e 4º colocado, serão conferidos troféu, além de receber o título de “Campeão 

Regional do Vale do Araguaia”  de Canastrão Livre 2018,  acrescido de outras premiações. 

REGULAMENTO TÉCNICO 
Art. 9º –  A dupla que iniciar a partida deverá jogar até o seu final, não sendo permitida a troca, substituição 

de um ou dois atletas (e somente uma vez) no decorrer da partida, ou seja, a partida até quatro mil pontos, 

bem como a troca de posição dos atletas, salvo justa causa em comum acordo dos atletas, dirigentes e 

coordenador que estão envolvidos naquele jogo. O atleta substituído não poderá mais atuar nesta mesma 

rodada (mesmo dia). Art. 41 – Cada jogo será disputado em três partidas cada mesa e será disputado até 

4.000 pontos, sendo que a obrigada sempre se dará quando a dupla atingir os 2.000 pontos. Se ocorrer 

empate em 4.000 pontos ou mais, deverá ser efetuado mais um “jogo” até ocorrer desempate. 

Art. 10 – A dupla que atingir a obrigada, deverá abrir com um mínimo de 150 pontos. Caso um jogador errar 

a abertura, este poderá abrir somente com 190 pontos. O companheiro, do infrator estará isento da 

penalidade, somente na rodada.  

Art. 11 – Os jogos serão disputados com somente oito coringas (sem o uso de “coringão”).  

Art. 12 – Cada canastra legítima (sem o uso de coringa) contará 200 pontos e cada carta acrescida à limpa 

(com exceção da coringa) contará 100 pontos de bonificação e a ilegítima (com o uso de coringa) contará 

100 pontos, ao seu possuidor. A dupla que bater o jogo, contará como bonificação de 50 pontos. 

Art. 13 – A pontuação por folha será a seguinte: a) Carta comum (quatro (4) a rei (13) inclusive) – 10 pontos; 

b) As – 20 pontos; Coringa – 50 pontos.  

Art. 14 – Quando terminarem as folhas do baralho, as cartas que cada jogador tem em mãos, irão para o 

adversário que os acrescentará à contagem de seus pontos. Neste caso, ninguém contará a bonificação pela 

batida. 

Art. 15 – As cartas de número 3 vermelhas (copa e ouro) não participarão do jogo normal, porém darão 100 

pontos de bonificação na contagem aos seus contendores, desde que estes possuam uma canastra feita. Não 
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 serão incluídos na contagem geral os três de naipe vermelho. As cartas citadas deverão ser colocadas à mesa 

de jogo e trocadas por novas cartas do baralho, imediatamente após a distribuição ou comprada.  

Parágrafo Único - se um jogador jogar no lixo, por engano ou não, um três de naipe vermelho, será 

penalizado com a perda de 100 pontos, tendo que substituí-la, jogando outra ao lixo.  

Art. 16 – As cartas de número 3 pretas (espada e paus) participarão do jogo normal como cartas “ruins”, 

trancarão a mesa somente ao jogador seguinte, e contarão 100 pontos ao adversário na batida do jogo, se 

estiverem nas mãos de um jogador. Não serão incluídos na contagem geral os três de naipe preto. 

Art. 17 – O coringa jogado no “lixo” fecha acesso ao lixo somente ao jogador seguinte.  

Art. 18 – A carta jogada ao lixo poderá ser levada com mais duas cartas da mão, ou então se for colocada a 

um jogo já aberto. As trincas poderão ser feitas livremente somente com as cartas 4(quatro) Rei e As durante 

o jogo. 

Art. 19 – Nos jogos, a distribuição das cartas para início de jogo ou após uma batida, deverá ser dada sempre 

pelo lado direito. Para o início de jogo, um jogador por dupla, puxará uma folha, para definir quem será o 

distribuidor da primeira rodada, sendo que o jogador que virar a mais baixa será o primeiro carteiro, 

seguindo-se a ordem normal nas rodadas seguintes. A distribuição das cartas deverá ser sempre de uma em 

uma. 

Art. 20 – Quando o carteador errar a distribuição de cartas, ou seja, 14 cartas para um ou mais atletas, dar-se-

á novamente as cartas e se descontará 200 pontos da dupla infratora. Se porventura um ou mais jogadores 

tiverem 12 folhas e os demais 13, também valerá o desconto dos 200 pontos, devendo esta serem descontado 

no fim da rodada, ou seja, descontar da contagem de pontos, sendo que será acrescentada uma carta a mais 

para quem possuir somente 12 folhas (não haverá necessidade de se dar todas as cartas novamente). Quem 

estiver com 14 ou 12 folha, deverá se acusar antes da primeira compra do baralho. O atleta que bater furado 

será penalizado com a perda de 100 pontos e ainda ficará sem poder colocar folhas, ajuntar o lixo ou bater 

apenas após completar a terceira rodada após a infração cometida. (Em resumo: durante três rodadas poderá 

somente pescar e trocar a folha em suas mãos). Estes descontos deverão ser feitos ao final do jogo em 

andamento 

Art. 21 – O jogador que estiver na vez de jogar, não poderá mais efetuar colocadas ou abrir novos jogos após 

jogar uma folha no lixo. O jogador que levar o lixo deverá recolher todas as folhas. Após deixar uma no lixo, 

dar-se-á como encerrada a sua vez de jogar. 

Art. 22 – Não será permitida a troca verbal ou assinalada de informações entre parceiros de jogo. Se isto 

ocorrer deverá ser chamado o coordenador da rodada ou então os responsáveis pelas equipes do confronto, 

que por sua vez advertirão o ou os infratores. Na reincidência, deverão ser substituídos.  

 Art. 23 – Adotar-se-á a seguinte pontuação: 

a) Vitória por 3x0  – 3 pontos; 

b) Vitória por 2x1 – 2 pontos; 

c) Empate = 1 ponto 

d) Derrota – 0 ponto. 

Art. 24 – O “WO” fica caracterizado se ultrapassado o prazo de tolerância de 15 minutos do horário marcado 

para o início dos jogos. Para obter os pontos por “WO” a equipe presente deverá se apresentar no local da 

competição, sendo consignado o placar de 3x0 para a dupla presente, com a contagem de 4000 x 0000 de 

pontos por cada partida. 

Art. 25 – Durante o decorrer dos jogos somente serão permitido nos recintos dos jogos, a presença dos atletas 

e organizadores, sendo expressamente proibida a presença de estranhos ao jogo (considerado “peru”). 

Quando uma mesa encerrar o jogo estes também deverão ficar fora da área de jogo. Solicita-se aos atletas 

que preferencialmente não fumem no recinto onde são realizados os jogos. 

Art. 26 – Os casos omissos a este regulamento serão analisados pelo coordenador da modalidade, e pelo 

Departamento de Esportes de QUERENCIA. 
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TRUCO PAULISTA 
 

 
REGULAMENTO 

 

Art. 1º- Cada equipe poderá inscrever 02 atletas. 

Art. 2º - Cada dupla disputará sempre a melhor de três partidas com seus adversários. 

Art. 3º - Para o início de jogo, o primeiro carteiro será escolhido através de sorteio de cartas, 

valendo a carta mais alta do jogo de truco. O prazo de tolerância para o início de um jogo é de 15 

minutos após o prazo estabelecido para o início do jogo. Se uma equipe não se apresentar e em 

condições, dentro deste prazo será caracterizado o “WO”, considerando-se o placar de 2x0, com 

parciais de 12x0. 

Art. 4º- O carteiro embaralha à vontade, porém sem poder ver as cartas e consequentemente, sem 

poder fazer o maço. 

Art. 5º - As cartas serão distribuídas, uma a uma, sempre por baixo, virando-se a última em 

qualquer hipótese de jogo. 

Art. 6º - Quem estiver sentado à esquerda do carteiro fará o corte somente “seco”, tirando para o 

parceiro sempre a carta de baixo. 

Art. 7º - Não será permitida a retirada de carta para o parceiro e para o que vira do meio baralho. 

Art. 8º - O carteiro começará a distribuir as cartas sempre pela mão (pela direita) a quem caberá 

jogar a primeira carta. 

Art. 9º - Tanto o carteiro como o cortador poderão ver apenas a primeira carta a ser dada ao 

parceiro. 

Art. 10º - Não serão permitidas dadas cartas de forma diversa daquela anterior citada. 

Art. 11 - Na rodada seguinte o mão, será o carteiro. 

Art. 12- Somente o carteiro poderá recolher as cartas jogadas na mesa após a conclusão da jogada, 

depois de bem claro a todos de quem foi a vez da jogada. 

Art. 13 - Quando um jogador jogar duas cartas na mesa (uma combinado a outra) ao mesmo tempo, 

vale para aquela rodada a que estiver em baixo, a outra de cima vale para a rodada seguinte.  

(Quando um jogador jogar 02 cartas na mesa (uma cobrindo a outra) ao mesmo tempo, vale para 

aquela rodada a que estiver embaixo e a outra de cima vale a rodada seguinte). 

Art. 14- Cada carta jogada mesmo por engano, ou “fora da vez” está irreversivelmente jogada, 

valendo para a vez (rodada) que está em disputa, mantendo-se a ordem dos demais jogadores. 

Art. 15 - No caso de irregularidade com relação ao corte, distribuição de cartas, carteiro indevido, 

será anulada toda aquela parada em que ocorreu a irregularidade, cabendo ao mesmo carteiro ou 

carteiro da vez, sem contagem de pontos, distribuir novamente as cartas. Mas no caso do carteiro 

errar o numero de cartas dadas, perderá um ponto e a vez de ser o carteador. 

§ 1º - caso o carteiro olhe mais de uma carta, o mesmo perderá o ponto da rodada e a dada das 

cartas. 

§ 2º - caso o parceiro trucar e o companheiro pedir seis (seis), ou elevar a parada, será considerada 

como blefe, dando-se continuidade normal ao jogo. Será adotada a mesma resolução quando uma 

das duplas ou as duas estiverem em 11 e a outra ou a mesma trucar ou elevar a parada. 

§ 3º - Não será permitida a troca verbal entre os companheiros. Evitar palavrões entre 

companheiros e adversários, fica expressamente proibido tocar no adversário sendo passivel de 

perca de tento. 

Art. 16- Quem levou vantagem na primeira vaza obriga os opositores a ganharem as duas seguintes, 

para obter o ponto, mesmo em caso de trucada. Portanto, no caso de empate na última vaza, a dupla 

que fez a primeira vaza, obterá os pontos. 
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 Art. 17 - Havendo empate na primeira vaza ganha aquela que primeiro desempatar, podendo a 

decisão passar para a terceira vaza. Porém se alguma dupla trucar após o empate da 1ª vaza, a 

decisão deverá acontecer na Segunda e se esta empatar, na terceira. Se terminar também empatada 

na última, perdem os pontos quem trucou ou elevou a parada. 

Art. 18 - Em caso de empate nas três mãos de jogo, sem que ninguém tenha trucado, ninguém ganha 

pontos, passando o baralho, para o carteiro seguinte. Estando a primeira empatada em nenhum 

momento você será obrigado jogar sua maior carta.  

Art. 19 - Estando a partida em 11x11, as cartas não podem ser antecipadamente vistas pelo carteiro 

e pelo parceiro da mão (SÓ OLHA AS CARTAS O JOGADOR DA VEZ). Quem desobedecer esta 

ordem perderá a partida. No caso de uma dupla estar com 11, poderá olhar as cartas e resolver ir ou 

desistir. No caso de desistência, a dupla adversária ganhará um ponto. No caso de mandar jogar a 

rodada valerá três pontos. Não poderá ser elevada a parada. Se isto acontecer, será considerada 

como “blefe”, não sendo levada em consideração a elevada. 

Art. 20 - O marcador será escolhido pelos jogadores da partida. 

Art. 21 - Nesta competição não será permitida a troca de posições dos atletas. 

FORMULA DE DISPUTA 

Art. 22 -1º fase chave de três, classifica dois por chave o 1º e o 2º; 

   2º fase em diante sorteio, o perdedor está automaticamente eliminado. 

 Para efeito de classificação serão adotados a seguinte pontuação: 

a) Vitoria - 2 pontos; b) Derrota – 1 ponto; c) Ausência – 0 ponto. 

Art. 23 - ocorrendo empate em um turno ou grupo, adotar-se-á o seguinte critério de desempate: 

a) Entre duas equipes: 

a1) confronto direto; e/ou 

(b) entre três ou mais equipes; b1) maior número de vitórias;  b2) maior saldo de partidas na 

fase ou grupo  b3) maior saldo de pontos na fase ou grupo; b4) maior soma de pontos conquistado 

na fase ou grupo; b5) menor número de pontos sofridos na fase ou grupo; b10) sorteio. 

Art. 24 -  ao término da partida a súmula, baralho e caneta deverão ser entregues a comissão 

organizadora. 

Art. 25 -  Qualquer questão no decorrer do jogo e não resolvidas entre as partes, como também os 

casos omissos a este regulamento serão analisados e terão tomadas as decisões cabíveis pelo 

coordenador da modalidade, ou CCO. 
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