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III Torneio Tropical Tênis Clube 

de Buraco - 2018 
REGULAMENTO 

 

Da finalidade:  

 

Art. 1°: Este regulamento é o conjunto de normas e disposições que regem as 

competições do III Torneio Tropical Tênis Clube de Buraco - 2018 e obriga a 

todos os inscritos o cumprimento do mesmo. 

 

Art. 2°: Para todos os fins, os participantes do evento deverão ser 

conhecedores deste regulamento e das disposições que dele possam 

emanar, inclusive estar cientes das sanções previstas. 

 

Art. 3°: Os jogos obedecerão à data, horário e local programados, com 

atraso tolerado de no máximo 15 minutos. A dupla que não estiver presente, 

ou cujo representante se apresentar sem o parceiro, será considerada 

desistente e eliminada daquela partida (WO). 

Parágrafo Único: Será considerado o placar de 5.000 (cinco mil pontos) e 

não serão aceitas alternâncias de lugar. 

 

Art. 4°: 

1) As partidas serão disputadas sempre entre 04 (quatro) jogadores, 01 (uma) 

dupla para cada setor. 

2) Cada jogador receberá 11 (Onze) cartas. 

3) O morto deverá ser retirado por quem cortou o baralho. (Antes de dar as 

cartas para o início da partida). 

4) Cada dupla terá direito a um “morto”, sendo que a dupla que não pegar 

o “morto”, perderá 100 pontos e não poderá bater. 

5) O jogador que bater em pé com as onze cartas iniciais pegará as onze 

cartas de seu morto e o jogo continuará como antes. Para rebater não 

poderá descartar. Se bater com descarte, o jogador deverá esperar sua vez, 

pegar o morto e continuar jogando. 

6) As cartas deverão ser distribuídas de uma em uma para cada jogador, no 

sentido anti-horário. 

7) Vence a equipe que completar 5.000 pontos. 

8) A entrada no “buraco” será aos 2.500 (mil e quinhentos) pontos. 
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9) O jogador no “buraco” não poderá baixar jogo e contar o valor da 

canastra suja ou limpa (cem ou duzentos) pontos, para sair do “buraco”, se o 

somatório das cartas individuais não atingir os 75 (setenta e cinco) pontos 

necessários. 

10) A saída do “buraco” será com 75 (setenta e cinco) pontos. Em caso de 

um jogador errar a contagem dos pontos para a saída do “buraco”, a dupla 

só poderá sair novamente com 90 (noventa) pontos e, no segundo erro, com 

120 (cento e vinte) pontos e assim por diante. A dupla que não conseguir 

“sair do buraco” será penalizada com a perda de 200 pontos. 

11) Iniciará a distribuição de cartas numa partida o jogador que, através de 

sorteio, tirar a carta maior, a qual, para efeito de valores, obedecerá ao 

seguinte critério: 

Carta: Valor: 

Ás Valerá 01 (um) ponto. 

Valete Valerá 11 (onze) pontos. 

Dama Valerá 12 (doze) pontos. 

Rei Valerá 13 (treze) pontos. 

Demais cartas Valor indicado na própria carta. 

 

12) O valor das cartas referentes ao item anterior deverá ser utilizado tão 

somente para o sorteio de quem será o distribuidor inicial do jogo, pois para 

contagem de pontos da partida após o “bate”, as cartas valerão: 

 

 

Carta: Pontos: 

Às 15 (quinze) pontos. 

Coringa, Oito, Nove, Dez, Dama, Valete, Rei 10 (dez) pontos. 

Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete 05 (cinco) pontos. 

 

13) Deverá iniciar a “compra” de cartas o jogador que estiver à direita do 

distribuidor, podendo neste caso “comprar” 02 (duas) vezes, desde que não 

utilize a primeira carta “comprada”. 

14) Os valores das canastras serão os seguintes: 

Canastra: Pontos: 

Canastra sem coringa (real) 200 (duzentos) pontos. 

Canastra com coringa (suja) 100 (cem) pontos. 

Canastra de Às (real) 200 (duzentos) pontos. 

Canastra de Às com coringa (suja) 100 (cem) pontos. 
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15) Entende-se por canastra real a feita sem coringa (carta nº 2), à exceção 

daquelas canastras em que a carta número 2 esteja ocupando o seu lugar 

de origem (entre o As e o 3) e tenha o mesmo naipe das demais. 

16) Poderá “limpar” a canastra o coringa do mesmo naipe, na posição de 2 

(dois). 

17) O valor da “batida” é de 100 (cem) pontos. 

18) O jogador só poderá bater o jogo na sua vez de jogar mediante 

“compra”, ou se houver mais de uma carta no lixo, tendo neste caso de usar 

todas as cartas do lixo e da mão, não podendo sobrar nenhuma carta. Se o 

jogador tiver apenas uma carta e no lixo também, ele só poderá bater 

comprando, não podendo trocar de carta. 

19) O jogador só poderá pegar o morto na sua vez de jogar, seja com as 

cartas largadas pelo jogador à sua esquerda ou mediante “compra”. 

20) Caso acabem as cartas do baralho e ainda houver morto, este vai para 

a mesa. 

21) A dupla ou as duplas que não pegarem morto, não poderá bater. 

22) A dupla que não baixar as cartas, estando no “buraco” pagará 200 

(duzentos) pontos, e as cartas serão descartadas, não podendo ir para a 

dupla adversária. 

23) A dupla poderá valer-se de sinais, desde que sejam em silêncio e sem 

indicação com gestos, podendo ser punida, em 100 pontos, em caso de 

flagrante. 

24) Caso acabe o baralho, encerra a rodada na jogada anterior à que 

comprou a última carta. 

25) Poderá a dupla utilizar-se de seqüência ou trinca de Ás. 

26) No “bate” final é necessária pelo menos uma canastra real. 

27) Não poderá haver, durante uma partida, substituição de jogadores. 

28) O jogador que tiver somente uma carta, só poderá lixar se houver duas 

ou mais cartas no lixo. Havendo somente uma carta no lixo, o jogador é 

obrigado a comprar. 

29) Em havendo apenas uma carta no lixo, é proibido ao jogador da vez 

trocar este lixo ou a carta que estiver na sua mão, por outra de mesmo 

número e naipe. 

30) Não pode haver desistência da jogada sob nenhum pretexto. Ou seja, 

não há que se falar em devolver a compra ou o lixo. 

31) Ao lixar, o jogador deverá trazer para si todas as cartas, escolher o 

descarte na sua mão e quando, devolvê-lo para a mesa, encerrar, 

automaticamente, o direito de realizar qualquer outra ação na partida, até 

que chegue novamente a sua vez. 
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Das formas de disputa: 

 

01) Serão 2 chaves com 5 duplas cada. Cada dupla jogará partidas de 5.000 

pontos contra cada 1 das 4 duplas adversárias do grupo. 

02) Em cada grupo classificará 4 duplas para as próximas fases de mata 

mata. 

03) Critérios de desempate: 

- Maior número de vitórias 

- Saldo de Pontos 

- Confronto Direto 

- Sorteio 

 

Art. 6°: Os casos omissos neste regulamento serão absolvidos pela Comissão 

Organizadora. 

 

Comissão Organizadora 

Departamento de Esportes e Lazer – Tropical Tênis Clube 

Máiron César Gomes Santos | Gerente de Esportes e Lazer 

CREF: 018405 G/MG 

 

 

 


