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REGULAMENTO 
1ª COPA SINCOR-SP DE TRUCO 

 
I – OBJETIVO 

  

1. O 1º Campeonato Sincor-SP de Truco tem por finalidade a integração, lazer e promoção da prática 

esportiva para os associados do Sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de São Paulo. 

 

II – INSCRIÇÕES e SORTEIO DAS EQUIPES 

  

2.1. Prazo das inscrições: até 15/09/2017 ou as 20 primeiras duplas que tiverem as inscrições 

confirmadas pela Modo! Agencia. 

2.2. Para inscrição da equipe será obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Somente poderão se inscrever corretores de seguros associados ao Sincor-SP e acionistas de 

pessoas jurídicas associadas. 

b) Declaração Individual, devidamente assinada, informando que está apto para praticar atividades 

físicas e que concorda com esse regulamento e todas suas Cláusulas. 

2.3. Não serão aceitos jogadores cuja idade seja inferior a 18 anos. 

2.4. Não serão aceitos jogadores que não entregarem a Declaração Individual de aptidão para a 

prática de atividade física. 

2.5. As inscrições de atletas são permitidas para pessoas dos sexos masculino e feminino. 

2.6. As inscrições não terão custo para a dupla participante, podendo inscrever no mínimo e no 

máximo 2 participantes. Para os participantes, os organizadores irão fornecer para o Campeonato, 

todos os serviços compreendidos na organização do torneio, tais como: mesas, cadeiras 

assessoria esportiva, fornecimento de baralhos, arbitragem, ambulância com UTI, Congresso 

Técnico e premiações. 

2.7. O Sincor-SP disponibilizará 1 (uma) Ambulância UTI apta a fazer atendimentos de pequena, média e 

alta complexidade durante todo o período do evento. Porém, por se tratar de uma atividade física de alta  
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Intensidade, os jogadores estão cientes e concordam que poderão sofrer eventuais lesões as quais o 

Sincor-SP, a MODO! Agencia e a Sports.Pan não tem qualquer controle e responsabilidade. 

2.8. A partir do início do evento não serão aceitas novas inscrições.  

2.9. Será permitido que 2 (duas) regionais unam-se, caso necessário, para montar 1 (uma) dupla. 

2.9. Empresas que inscreverem mais de 1 dupla, as equipes serão divididas em chaves diferentes. 

2.10. O sorteio das chaves do Campeonato será realizado durante o Congresso Técnico, no dia 21 de 

setembro, às 16h30, no Sincor-SP (Rua Libero Badaró, 293 - 29º andar). 

 

III – SISTEMA DE DISPUTA: 

 

1.  ELIMINATÓRIAS: 

 

a) 20 duplas que se enfrentarão em 10 jogos eliminatórios; 

b) Quartas de Final para apenas as 8 melhores duplas, ou seja, os 2 piores ganhadores não 

participarão dessa fase (será levada em conta a diferença de pontos); 

c) Semifinal será feita pelos 4 ganhadores das quartas de final e será disputada no formato “melhor de 3”;  

d) A Grande Final será disputada pelas duas duplas ganhadoras da Semifinal e será disputada no 

formato “melhor de 3”. 

 

2. TOMBO NA ÚLTIMA: 

 

Não é permitido fazer maço. As cartas devem ser dadas de 3 em 3, JUNTAS sem “pingar”, em sequência, 

no sentido anti-horário, com a “vira” na última carta. Finda a jogada, as cartas devem ser recolhidas pelo 

próprio pé e juntadas no maço, sem embaralhar, prosseguindo-se assim até o final da competição. 

a). Para o TOMBO NA ÚLTIMA, as cartas NÃO PODEM ser desfiadas, nem nas mãos. O cortador 

deve, além de tudo, efetuar um corte rápido no centro do baralho, sem namorar o maço. 

 

3. CARTEADA: 

 

Mesmo que o cortador corte o maço a seco ou bata o cotovelo em cima ou embaralhe, como quiser, o pé 

dará cartas por onde pretender, por cima, por baixo, a seu inteiro critério. Deve ser cumprido o 

embaralhamento rápido sobre a mesa, com corte no centro logo a seguir. E o pé, por sua vez, depois de 

deslizar a primeira carta (por cima ou por baixo), não pode mudar de opinião, devendo distribuir as cartas 

de 3 em 3 juntas, sem pingar na mesa. 
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4. SISTEMA DE DISPUTA: 

 

Os jogos serão de 12 pontos, sendo que até as quartas de final será disputada apenas 1 partida  de 12 

pontos para consagrar o ganhador da partida. Já a Semifinal e Final serão decididas por melhor de 3 

jogadas, de 12 pontos cada.  

 

5. DECISÕES: 

 

Na mão de 11 ou durante uma trucada, a decisão de jogar ou desistir prevalecerá sobre um só parceiro, 

valendo a primeira iniciativa. 

 

6. MÃO DE ONZE: 

 

Na mão de 11, a dupla com esta pontuação poderá ver as cartas do parceiro para decidirem se vão entrar 

na jogada ou não. Quem trucar em mão de 11 perderá três tentos. O ganhador da jogada de 11 ganha 3 

pontos e caso a dupla que esteja com 11 pontos decida não participar daquela jogada, o adversário 

ganhará 1 ponto. Havendo empate na mão de 11 a 11, ninguém poderá ver as cartas a jogada deverá ser 

feita no escuro. 

 

7. CONVERSA: 

 

A competição deve se desenvolver por meio de sinais ou gestos. Nenhuma palavra, sob forma de 

orientação, poderá ser dita durante a jogada, incorrendo aquele que assim proceder, na perda do tento 

em jogo. O palavreado “Truca”, ‘’Turco” entre outros, é considerado como três tentos em disputa. 

 

8. EMPATE: 

 

Havendo empate na primeira vaza, quem melou a jogada começa a próxima rodada. Em caso de empate 

na segunda ou terceira rodada quem fez a primeira que ganhará a rodada. 

 

9. NORMAS GERAIS: 

 

9.1) É terminantemente proibido marcar-se as cartas, sob pena desclassificação sumária; 
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9.2) Ë terminantemente proibido o uso de objetos que reflitam as cartas, assim como o uso de produtos 

ou o que quer que seja, na rasura das cartas; 

9.3) Considera-se chamada uma trucada, mesmo através de gestos, com a cabeça ou com a mão; 

9.4) Os jogos devem obedecer ao sistema atualizado de ponto acima; 

9.5) Um parceiro só pode ser substituído mediante prévia autorização da coordenação do certame, 

observando-se o critério da inscrição ou motivo de força maior; 

9.6) Em jogadas normais é proibido olhar qualquer carta do parceiro, sob pena de perder o tento em jogo; 

9.7) O árbitro tem atuação livre, com total autonomia, podendo intervir em qualquer ocasião, quando 

então, com base no presente regulamento, poderá tomar as seguintes decisões: 

a) Advertência em caso de dúvida (registrando-se na ficha), ou desclassificação dos infratores se 

confirmar ato ilícito; 

b) Em caso de já haver advertência, desclassificação sumária na reincidência.  

9.8) Nenhuma carta poderá ser queimada. Se de forma intencional pelo “pé”, perderá o tento e o maço. 

Se acidentalmente, dará cartas novamente, sem direito, porém, de juntar as cartas, isto sendo feito pelos 

“contra-pé”. 

9.9) Na primeira vaza não se pode encobrir cartas; 

9.10) Em carteada errada de modo intencional, isto é, em ilicitude, o “pé”perderá o tento e o maço. 

9.11) Não é permitido cochichar durante o jogo, mesmo que tenha terminado a mão, ou o raio; 

9.12) Por qualquer motivo, não é permitido que os dois parceiros se levantem. Um só, em caso de 

necessidade e com prévia autorização do árbitro, por prazo determinado; 

9.13) Só é permitida a troca de lugar após o término de cada raio, prevalecendo o direito da dupla que 

tiver a primeira iniciativa; 

9.14) Quando alguém jogar duas cartas de uma só vez na mesa, “matando” a jogada, ganhará o tento, 

mesmo que a do corte esteja por cima. Mas, se essas cartas caírem uma por vez em jogada errada 

perderá os tentos; 

9.15) Nenhum jogador poderá ver a “boca” do baralho ou a carta de cima. Se for “pé” perderá a vez; se 

for cortador perderá a vez de tocar no maço, passando-o imediatamente; 

9.16) Em lance que alguém exibir uma carta sobre a outra por engano, o erro não pode ser corrigido, 

invalidando-se a carta certa e prevalecendo o tento ou tentos em disputa; 

9.17) Tal como determina a tradição, é terminantemente proibido jogar-se a dinheiro, sob qualquer 

pretexto, assim como é proibido oferecer-se dinheiro como prêmio em campeonatos, devendo a 

premiação ser determinada em forma de brinde, medalhas, troféus obrigatoriamente em objetos ou os 

típicos do truco, sob pena de intervenção policial e prisão dos infratores; 
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9.18) Os desafios, insultos e provocações devem obedecer estritamente o limite fixado pela tradição do 

jogo de truco, sendo proibido tocar no adversário em clima de seriedade; 

9.19) As equipes devem exigir dos adversários o estrito atendimento ao presente Regulamento Oficial; 

9.20) O horário das competições deve ser cumprido rigorosamente pelos participantes, sob risco de 

desclassificação; 

9.21) As decisões dos árbitros e da coordenação, devem ser acatadas pelos participantes; 

9.22) Os casos omissos serão resolvidos pela Organização e Arbitragem do evento; 

 

 

 

São Paulo, 09 de agosto de 2017. 


