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São Paulo, 17 de agosto de 2.017. 

 

Regulamento do 14º Campeonato de Sinuca – 2.017 

 
 

      O campeonato será dividido em duas categorias:  A e B (iniciantes). 

 

      Na disputa da categoria A, serão utilizadas as mesas 1, 2 e 3. 

 

      Na disputa da categoria B (iniciantes) serão utilizadas as mesas 3, 4 e 5. 

 

1. A regra a ser utilizada é a regra brasileira de acordo com a federação Brasileira de Bilhar e 

Sinuca 2012, com as seguintes ressalvas: 

1.1.  Será necessário “cantar” a bola e a caçapa visada.   Não será necessário cantar tabela e 

repique. Caso a bola cantada após ser atingida pela bola branca, atinja qualquer tabela e seja 

encaçapada na caçapa visada a jogada é licita. 

 

2. Nas partidas de dois jogadores de um grupo, os outros dois jogadores desse mesmo grupo 

serão os árbitros e marcarão os pontos da partida.  

 

3. Os árbitros deverão evitar se posicionar no alinhamento da visão do jogador com a caçapa 

visada. 

 

4. Durante a tacada de um jogador o seu oponente deverá permanecer sentado e em silêncio.  

Caso o oponente não permaneça sentado e em silêncio o juiz poderá adverti-lo e aplicar 

falta disciplinar com perda de 7 pontos.  Na reincidência de falta disciplinar o jogador será 

desclassificado com a consequente perda do jogo. 

 

5. Os jogos serão realizados todas as quintas-feiras com inicio previsto para as 19:00 hs, com   

tolerância de 30 minutos. 

 

6. O jogador que não puder comparecer a um jogo marcado, deverá comunicar a comissão 

com 05 dias de antecedência para não receber W.O. com o placar de 1x2. 

 

7. O jogador convocado que não comparecer no horário marcado será desclassificado. 

Somente em comum acordo entre todos os jogadores do grupo, poderá ser marcado outro 

dia para a realização dos jogos com a participação do jogador que não compareceu no 

horário marcado para seu jogo. 

 

8. A primeira fase será realizada em melhor de três partidas. Para cada partida que vencer, o 

jogador será contemplado com um ponto ganho. Por grupo serão classificados dois 

jogadores de acordo com os critérios: 

 

8.1. Maior número de vitórias; 

8.2. Maior número de pontos ganhos; 

8.3. Maior saldo de pontos ganhos e perdidos; 

8.4. Confronto direto. 
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9. A segunda fase será realizada em melhor de cinco partidas. Para cada partida que vencer, o 

jogador será contemplado com um ponto ganho. Por grupo serão classificados dois 

jogadores de acordo com os critérios: 

 

9.1. Maior número de vitórias. 

9.2. Maior número de pontos ganhos; 

9.3. Maior saldo de pontos ganhos e perdidos; 

9.4. Confronto direto. 

 

10. A fase semifinal será realizada em melhor de sete partidas. A classificação de cada jogador 

será auferida de acordo com os critérios: 

10.1. Maior número de vitórias. 

10.2. Maior número de pontos ganhos; 

10.3. Maior saldo de pontos ganhos e perdidos; 

10.4. Confronto direto. 

 

11. Os dois jogadores que se classificarem em primeiro e segundo lugar na fase semifinal 

disputarão o primeiro lugar em um jogo com melhor de 9 partidas. 

 

12. Não haverá disputa de terceiro lugar.  Para a classificação em terceiro lugar valerá os 

resultados da fase semifinal.  

 

13. Serão premidos com troféus os três primeiros colocados de cada categoria. 

 

14. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão 

 

15. Comissão: 

 

15.1. Rodolfo Stein; 

15.2. Adilson Moretti; 

15.3. Edson Amorin; 

15.4. Saulo de Oliveira; 

15.5. Renato Hespanhol. 

 


