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São Paulo, 07 de setembro de 2.018. 

 

Regulamento do 15º Campeonato de Sinuca – 2.018. 

 

 

 
O Campeonato Interno de Sinuca do Clube Atlético Juventus será iniciado no dia 02 de outubro de 

2.018. 

 

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

Sinuca 2012.  Será necessário somente “cantar” a bola que será jogada.   Não é necessário 

cantar o 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, 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 silencio.  

Caso o oponente não permaneça sentado e em silencio 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 terças feiras, com inicio previsto para as 19:00 hs, com   

tolerância de 30 minutos e termino às 22:00 hs. 

 

6. O jogador convocado que não comparecer no horário marcado ou desistir de participar de 

um jogo sofrerá wo (placar em partidas melhor de 3 de 2x0, melhor de cinco 3x0 e melhor 

de sete 4x0). Somente em comum acordo entre os jogadores, poderá ser marcado outro dia 

(a data do jogo adiado deverá ser anterior a realização da próxima rodada) para a realização 

dos jogos com a participação do jogador que não compareceu no horário marcado para seu 

jogo ou desistiu de participar de um jogo. 

 

7. A primeira fase será composta por oito grupos, cada um com quatro jogadores.  Categoria 

A: Grupos A, B, C e D.  Categoria B: Grupos E, F, G e H. Uma semana antes do inicio do 

campeonato faremos um sorteio dos jogadores que farão parte de cada grupo utilizando as 

tabelas de jogos que estamos enviando em anexo e com o seguinte critério para composição 

dos grupos:  

 

7.1. Categoria A: 

7.1.1. Cabeças de chave – os quatro jogadores com melhor colocação no campeonato 

de 2.017 na Categoria A (Jogador 1 a Jogador 4): Joel Luz; Rodrigo Arrais; 

Rodolfo Stein; Edson Amorin. 

7.1.2. Sorteio dos jogadores colocados entre o quinto e oitavo lugar no campeonato 

de 2017 Categoria A (Jogador 5, 6, 7 e 8): Saulo de Oliveira; Milton Moraes; 

Adilson Moretti; Renato Hespanhol; 
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7.1.3. Sorteio dos jogadores colocados entre o nono e decimo quarto lugar no 

campeonato de 2.017 na Categoria A (jogador 9 a jogador 14 e Campeão e 

Vice-Campeão no Campeonato de 2017 Categoria B)): Valdir Clessen; Aldo 

Torres; Antonio Carlos; Pelé; Serginho; Regis; Angelo Montano e Edimir.  

 

7.2. Categoria B: 

7.2.1. Cabeças de chave: quatro jogadores sendo os dois jogadores da Categoria  A 

que ficaram na 15ª e 16ª colocação no campeonato de 2.017 e os jogadores que 

foram 3º e 4º colocados na Categoria B  (Jogador 1, 2, 3 e 4):  Luiz Croquer; 

Nilton Montemurro; Mario Gian e Victor Ajame. 

7.2.2.  Sorteio dos jogadores colocados entre o quinto e oitavo lugar no campeonato 

de 2017 Categoria B (Jogador 5, 6, 7 e 8): João Rioji; Thiago Casteffani; 

Marcelo e Kuhl.  

7.2.3. Sorteio dos jogadores colocados entre nono e decimo sexto lugar no 

campeonato de 2.017 na categoria B (jogador 9 a 16): Claudio; Bene; 

Aparecido; Dorival; Alberto; Rodrigo Figueiredo, Cidão. 

 

8. Os quatro componentes de cada grupo jogarão entre si (3 jogos para cada jogador). Cada 

jogo será realizado em melhor de três partidas. Para cada partida vencida, o jogador será 

contemplado com um ponto ganho. Serão classificados para a 2ª fase os jogadores 

classificados em 1º e 2º lugar em seus respectivos grupos.  

 

9.  Critérios de classificação: 

9.1. Maior número de vitórias: 

9.2. Maior número de partidas vencidas (pontos ganhos); 

9.3. Maior saldo de partidas vencidas subtraídas das partidas perdidas (pontos ganhos - 

pontos perdidos); 

9.4. Confronto direto. 

 

10. A segunda fase (quartas de final) será composta de 4 confrontos de simples eliminatória.  

Os jogos serão realizados em melhor de cinco partidas. Para cada partida que vencer, o 

jogador será contemplado com um ponto ganho. O vencedor de cada confronto direto será 

classificado para a terceira fase. 

 

11. A terceira fase (semifinal) será composta de 2 confrontos de simples eliminatória.  Os jogos 

serão realizados em melhor de sete partidas. Para cada partida que vencer, o jogador será 

contemplado com um ponto ganho. O vencedor de cada confronto direto será classificado 

para o jogo final e os dois perdedores disputarão o 3º lugar  

 

12. O jogo para decisão do 3º lugar será em melhor de 7 partidas. 

 

13. O jogo final será em melhor de 9 partidas. 

 

14. Classificação final: 

14.1. Campeão: vencedor do jogo final; 

14.2. 2º Lugar: Perdedor do jogo final; 

14.3.  3º Lugar: vencedor do jogo de disputa do 3º lugar; 

14.4. 4º lugar perdedor da do jogo de disputa do 3º lugar; 

14.5.  5º ao 8º colocado será auferida de acordo com a pontuação de cada jogador na fase 

de quarta de final; 
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14.6. Do 9º ao 16º colocado será auferida de acordo com a pontuação de cada jogador na 

fase oitavas de final. 

 

15. Serão premiados com troféus os três melhores colocados na Categoria A e B. 

 

16. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão 

 

17. Comissão: 

 

17.1. Rodolfo Stein; 

17.2. Adilson Moretti; 

17.3. Edson Amorin; 

17.4. Saulo de Oliveira; 

17.5. Renato Hespanhol. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

____________________________ 

Rodolfo Stein 


