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TORNEIO MASCULINO DE DOMINÓ ASPMB - 2019
REGULAMENTO GERAL E TÉCNICO
I - DA ORGANIZAÇÃO
Art.1º O Torneio de duplas masculino será organizado e coordenado pela ASPMB e tem como objetivo
a confraternização entres os associados e convidados.
Art.2º Todos os participantes inscritos no torneio estarão condicionados a este regulamento,
submetendo-se e aceitando as suas condições, com o propósito de torná-lo o mais agradável, seguro,
organizado e fraterno possível.
Art. 3º O congresso técnico será realizado dia 13 de maio, às 19h00, no Espaço Mix.
II - DA PARTICIPAÇÃO
Art.4º Poderão participar do evento servidores e convidados com idade igual ou superior a 18 anos.
III - DA INSCRIÇÃO
Art. 5º Para formalizar a participação o responsável da dupla deverá enviar os nomes completos por email (eventos.aspmb@outlook.com); diretamente na Sede Campestre ou pelo telefone: (47) 33233673.
Parágrafo único. O pagamento da taxa de inscrição no valor de R$20,00 por dupla deverá ser feito até
o dia do início do torneio.
Art.6º Durante o torneio, caso um integrante da dupla não possa comparecer poderá ser substituído por
outro jogador que não inscrito.
Parágrafo único. A substituição poderá ocorrer duas vezes no máximo.
IV - DO SISTEMA DE DISPUTA
Art. 7º O torneio será realizado com no mínimo 8 (oito) duplas inscritas, divididas em duas chaves e
jogando todos contra todos dentro da respectiva chave, classificando-se duas duplas de cada chave.
§1º As partidas iniciarão às 19:30 horas e haverá tolerância de 15 (quinze) minutos na primeira partida
da rodada.
§2º As partidas serão disputadas na melhor de 3 (três), até 100 (cem) ponto, e deverão ser jogadas
mesmo que uma das duplas vença as duas primeiras, para efeito de eventual desempate.
§3º Cada partida vencida somará um ponto na tabela de classificação.
§4º Na semifinal o primeiro de cada chave jogará contra o segundo. Os vencedores disputarão a final
e os perdedores o terceiro e quarto lugares.
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§5º Na hipótese de três chaves, classificarão as duas primeiras colocadas de cada. As três primeiras
colocadas jogarão contra as segundas colocadas de cada chave mediante sorteio. Para a semifinal
classificarão as três duplas vencedores da segunda fase e a dupla perdedora que somar mais pontos na
última disputa e novo sorteio definirá os confrontos. As duas vencedoras disputarão a final e as
perdedoras o terceiro e quarto lugares.
V - DO SORTEIO DAS DUPLAS
Art. 8º O sorteio das chaves será realizado no congresso técnico.
Parágrafo único. Na primeira fase, as partidas poderão ser realizadas aleatoriamente na respectiva
chave, vez que todos jogarão contra todos.
VI – CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Art. 9º Para a classificação final “Premiação”, primeiro critério será a somatória das vitorias das duplas.
Art. 10. Critérios de desempate:
1. Entre duas equipes:
 Confronto direto
2. Entre três ou mais equipes:
 Maior número de pontos positivos durante o Torneio
 Menor número de pontos negativos durante o Torneio
 Sorteio
VII – DA PARTIDA
Art. 11. O iniciante da primeira rodada o jogador que tirar a pedra que somar o maior número de
pontos. Nas demais rodadas a saída será do jogador colocado à direita do iniciante anterior;
Art. 12. O jogador que iniciou a partida anterior mexerá as pedras e será o último a pegá-las;
Art. 13. As pedras deverão ficar obrigatoriamente expostas em cima da mesa ou suportes em fileiras.
Art. 14. O jogador que tocar qualquer das suas pedras deverá jogá-la, salvo se não servir em nenhuma
das pontas, hipótese em que deverá mostrá-la ao jogador sentado à sua direita.
Art. 15. O jogo acontecerá com qualquer número de dobres ou pedras do mesmo naipe;
Art. 16. Ocorrendo empate na contagem de pontos em virtude de um fecha, vence a equipe que não
fechou o jogo.
Art. 17. Somente será permitido aos jogadores levantarem da mesa após o término da partida, salvo
motivo de força maior.
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Art. 18. Se o jogador passar com pedra na mão, a dupla perderá 20 (vinte) pontos e a partida será
reiniciada.
Art. 19. Constatando-se um “gato” (colocação de uma pedra indevida) na mesa, serão acrescidos 20
pontos em favor da dupla que não cometeu a infração.
Art. 20. A dupla vencedora da melhor de três deverá apresentar a súmula na mesa de coordenação;
VIII – DAS INFRAÇÕES
Art. 21. O envolvimento de integrantes das duplas em brigas, tumultos, agressões, e/ ou desacatar à
Comissão Organizadora sujeitará os envolvidos à aplicação das regras estabelecidas pelo regulamento
e sumário afastamento da dupla e/ou individuo do local e do evento.
IX – DA FISCALIZAÇÃO DAS PARTIDAS

Art. 22. A fiscalização das partidas ficará a cargo da equipe da ASPMB
X - DA PREMIAÇÃO
Art. 23.- Serão premiados:
1º lugar: Troféu + 10 kg de frango
2º lugar: Medalha + 6 kg frango
3° lugar: Medalhas + 4 kg de frango
4° lugar: Medalhas e brinde.

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24. É proibido fumar e atender ou ligar celular no espaço físico das partidas.
Art. 25. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela coordenação do torneio.
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