
   

                                  REGULAMENTO TORNEIO DE DOMINÓ 
                                                     
                                          
Art. 1º -  As competições de Dominó serão realizadas de acordo com as regras criadas 

por esta Comissão. 
 
Art. 2º -  As partidas serão disputadas em DUPLAS. 
 
Art. 3º -  As duplas disputarão partidas de 100 (cem) pontos, no Sistema melhor de 03 

(três). 
 
Art. 4º - A primeira queda de cada partida será embaralhada por um Fiscal de Mesa. 

O(a) saidor(a) será conhecido(a) dentre aqueles(as) que tirar a pedra maior. 
Em seguida o fiscal embaralhará, outra vez, para dar início a partida. As 
seguintes, serão embaralhadas pelo(a) saidor(a) da vez anterior, sendo que 
o(a) embaralhador(a) será sempre o último a retirar as pedras da mesa. 

 
Art. 5º -  As pedras de cada jogador(a) deverão ser dispostas em uma só fila, paralelas 

à linha que une o(a) jogador(a) a seu parceiro(a) ou, mais ou menos, a 
mesma distância uma das outras. Uma vez arrumadas, as pedras só poderão 
ser tocadas para efetuar a jogada. 

 
Art. 6º - Penalidades:  
 

a) O jogador uma vez ameace ou toque uma das pedras, ela deve ser jogada. 
A confirmação de que a pedra ameaçada ou tocada não serve no jogo da 
mesa, será feita mostrando a mesma para o(a) adversário(a) da direita, e 
devendo ser obedecido os seguintes critérios: 
 

a.1) O jogador terá direito de escolher outra pedra; 
a.2) A dupla (infratora) Será penalizada com 10 (dez) pontos; 
a.3) Segue o jogo normalmente. 
 
b) A “passagem com a pedra na mão” será penalizado com 50 (cinqüenta) 
pontos, e a queda será encerrada, sem contagem de pontos. 
 
c) O jogador que cometer “GATO” (colocação da pedra indevida), será 
penalizado com 50 (cinqüenta) pontos, e a queda será encerrada, sem 
contagem de pontos. 
 
d) Derrubar uma ou mais pedras: a dupla será penalizada com 10 (dez) 
pontos. 



 
e) Todos os pontos provenientes de penalidades terão que ser creditados à 
equipe não infratora. 

 
Art. 7º -  Na impossibilidade de continuar o jogo, ou seja, “Fechado o jogo”, 

obrigatório ou       não, havendo empate na contagem de pontos, perde a 
dupla que fechou, prosseguindo a partida normalmente.                         

 

Art. 8º - O jogador não poderá jogar com 05 (cinco) ou mais DOBLES. 
 
Art. 9º - É expressamente proibido qualquer comentário ou ação que ponha em 

dúvida a honestidade do(a) jogador(a) durante as partidas. A inobservância 
deste artigo resultará na eliminação da dupla infratora. 

 
Art. 10 - Para fiel cumprimento do Artigo 07º no sentido de serem evitadas quaisquer 

dúvidas exige-se que cada jogador(a) fique calado(a) e com as mãos abaixo 
do nível da mesa durante as partidas. 

 
Art. 11 - A dupla perdedora, após o final de cada partida, poderá mudar de posição. 
 
Art. 12 - Após completar 02 (duas) horas de partida, cada jogador terá no máximo 01 

(um) minuto para efetuar sua jogada. 
 
Parágrafo Único - A equipe que não respeitar o que determina acima poderá ser 

desclassificada do torneio. 
 

Art. 13 - Caso ocorra “W x O” em uma partida, na fase de classificação, o resultado final 
favorável a equipe vencedora será: 

 
NÚMERO DE PARTIDAS - 02 X 00 
NÚMERO DE PONTOS -         200 X 00 

 
Parágrafo Único – Caso ocorra dois W x O a equipe será eliminada do torneio, e todos 
os jogos já realizados ou a serem realizados envolvendo a equipe infratora, o resultado 
final será: 
 NÚMERO DE PARTIDAS - 02 X 00 
 NÚMERO DE PONTOS -         200 X 00 
 
Art. 14 -  Durante as partidas, não será permitido o(a) jogador(a) fumar e ingerir 

bebida alcoólica. 
 
Art. 15 -  A conferência e a anotação na súmula, deverá ser feita pelas duplas. 
 



Art. 16 - Para o uso do Critério de Desempate todos os pontos que ultrapassem a 
marca dos 100 (cem) deverão ser levados em consideração (anotados). 

 
Art.17 -    Poderão participar do referido Torneio, somente Associados (aposentados, 

pensionistas, PDVs) desde que estejam adimplentes com a associação e seus 
respectivos cônjuges/companheiro(a). 

 
Art.18 - As Duplas poderão ser mistas, desde que não sejam entre  

cônjuges/companheiro(a) 
 
Art.19 -    Premiação: 
                     As três equipes melhor classificadas, receberão TROFEUS E MEDALHAS 
 
Art.20 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Central 

Organizadora (C.C.O) do Torneio. 
 
 

 

      COMISSÃO ORGANIZADORA 

 


