
   
                                    

 

 

Art.1º- Os jogos de Canastra serão realizados as quartas feiras, a partir das 19h30min, 

com 15min de tolerância,  na sala de jogos da sede social, ou em local previamente 

estipulado pela diretoria de canastra;  

§1: Após o prazo limite, somente não será aplicado o W x O, se a dupla que está 

atrasada, avisar do seu atraso. Dependendo ainda da dupla presente no jogo, 

aceitar essa condição.  

§2 :Os jogos de baralho serão oferecidos pela Coordenação Geral 

 

Art.2º-  As inscrições deverão ser feitas somente para duplas, sendo aceito a inscrição 

de um reserva também. 

   

Art. 3º- Em caso da impossibilidade da dupla comparecer no dia do jogo, a mesma 

deverá comunicar com antecedência (até o dia anterior a partida),  possibilitando a dupla 

adversária se programar para um adiamento deste jogo;  

§1 : Deverá ao menos um representante titular da dupla,  estar presente ao jogo;  

§2 : É de RESPONSABILIDADE da dupla faltante, agendar um reserva para 

substituição. Isentando a organização desta condição.  

 

Art. 4º- Os jogos atrasados, terão o prazo máximo de 14 dias para efetuar essa disputa. 

A não realização implicará em W.O para as duas duplas (jogo anulado – sem contagem 

de pontos)  

§1: Caberá somente a dupla que esteve presente ao jogo, aceitar o adiamento.  

§2: Os jogos atrasados não poderão interferir no andamento normal do campeonato 

§3: Não será aceito alteração na ultima rodada do campeonato (adiamento ou 

adiantamento) 

§4: Na ultima rodada, NÃO deverá ter jogo atrasado. TODOS as partidas deverão estar 

em dia,  

 

Art.5º-  Os jogos serão realizados em melhor de 3 (três) partidas ou seja, 2 (duas) 

vencedoras, sendo cada partida até 2000 (dois mil) pontos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Será jogado somente um jogo por noite para cada dupla;  

 

  

Art 6.º- A pontuação no decorrer dos jogos será: 

   

           Vitória por 2 x 0  -  2 pontos; 

           Vitória por 2 x 1  -   2 pontos 

    Derrota por 1 x 2  -  1 ponto  

    Derrota por 0 x 2  -  0 ponto  

 

 

 



Art.7º- Critérios de desempate serão os seguintes :  

   

a) Entre duas equipes: 

  Confronto direto. 

   

b) Entre três ou mais equipes: 

1. Maior número de vitórias por 2 x 0 

2. Saldo de pontos  

3. maior numero de pontos pró  

4. menor número de pontos contra 

5. sorteio  

 

 

Art. 8º- Os jogos com W.O, terá para a dupla vencedora a seguinte pontuação :  

    2 - pontos pela vitória e saldo de 2.000 pontos,  

enquanto a dupla perdedora, receberá :  

    O - pontos e saldo negativo de 2.000 pontos.  

 

Art. 9º- Os jogos terão seqüência anti-horário. 

 

Art. 10º- Os dois baralhos serão embaralhados, para em seguida um componente de 

cada dupla tira uma carta. O jogador com a maior carta, será o que embaralhará e fará a 

entrega das mesmas. O jogador da outra dupla que estiver à sua esquerda distribuirá os 

dois mortos com 11 cartas cada um., e o jogador á direita será será efetivado como 

sendo o saidor,  

PARÁGRAFO ÚNICO : A distribuição de cartas terá que ser, obrigatoriamente, uma à 

uma. 

   

Art.11º- O saidor poderá rejeitar a primeira carta comprada, desde que não junte com as 

demais que se encontram em suas mãos, tendo direito a comprar outra carta, 

descartando esta ou outra do seu monte. 

   

Art. 12º- Ao alcançar 1000 (mil) pontos, só poderá ser descartado com o mínimo de 75 

pontos. Abrindo  com menos , deverá ser recolhido e baixado com 90 pontos e  110 

pontos. O castigo é para a dupla;  

   

Art.13º- Se o baralho chegar ao final, o último a jogar será aquele que comprar a última 

carta e descartar, se este jogador não bater, nenhuma das duplas somará os pontos da 

batida. 

PARÁGRAFO ÚNICO: não será permitido recolher a mesa, após o descarte da última 

carta 

   

Art.14º- Caso uma das duplas não tenha conseguido pegar o morto, e o baralho chegar 

ao final, a partida será encerrada e a dupla perderá 100 pontos, como também quando o 

jogo for encerrado normalmente a dupla que não pegar o morto será descontado 100 

pontos. 

 

Art.15º-. Caso uma das duplas, que  tenha conseguido pegar o morto, e não tenha 

baixado nenhuma carta, até o final da  partida, todas as cartas que estiverem em sua mão 

serão contadas normalmente, e não 100 pontos do morto  



 

Art. 16º- Canastra suja poderá ser limpa,  desde que o coringa seja do mesmo naipe e 

ocupe o lugar da carta 2 (dois). 

   

Art.17º- Somente poderá haver batida final se a dupla tiver canastra suja ou limpa. Caso 

venha a efetuar a batida, sem ter canastra, a mesma não terá validade. Deverá recolher 

suas cartas e será punida com 50 pontos e o jogo continua normalmente.  Caso as cartas 

já tenham sido misturadas, encerra-se a partida, conta-se os pontos normalmente e a 

dupla infratora, será punida com a perda de 150 pontos (não é computado os 100 pontos 

da batida).  

   

Art.18º- Quando um dos participantes bater o jogo, as cartas dos demais serão 

descontadas dos pontos existentes, não havendo cartas o suficiente a dupla terá 

resultado negativo e descontará do saldo existente. 

   

Art.19º- Estando um dos participantes com  somente uma carta (pica-pau), o mesmo só 

poderá comprar do baralho. 

   

Art.20º- Todo jogador deverá manter as cartas sobe a mesa ou mantê-las na mão, desde 

que seja visível. 

   

Art.21º- O jogador da vez poderá mexer no descarte para observar se as cartas servem, 

porém não poderá puxar o descarte e depois devolve-lo à mesa  

 

Art.22º- Todo descarte deverá ser comunicado em tom audível ao companheiro, para a 

colocação da carta no jogo. 

   

Art.23º- Os jogadores que mostrarem uma ou mais cartas ao companheiro, voluntário 

ou involuntariamente, perderá em favor da dupla adversária, 50 pontos. 

   

Art.24º- Nenhum jogador poderá pedir uma carta, fazer sinais,  comentar,  

incentivar uma jogada ou ainda provocar uma discussão durante o jogo. Caso 

ocorra, a dupla será penalizada com a perda de 100 pontos. 

   

Art.25º- Quando uma dupla não baixar nenhum jogo, e a equipe adversária bater a 

partida, esta será penalizada com a perda de 300 pontos. 

   

Art.26º- Caso seja baixado, formado um jogo, ou até mesmo a  formação de uma 

canastra, com alguma carta errada (outro naipe por exemplo), e o jogador a direita 

(próximo a jogar) já tenha iniciado sua jogada, a(s) carta(s), devera (ão) ser  

recolhida(s), o jogo segue normalmente,  e  será descontado 100 pontos da dupla 

infratora.  

 

Art.27º- Só será permitido conversa paralela ao jogo, depois que for encerrada a rodada 

ou a partida. 

   

Art.28º- Cada dupla fará sua contagem de pontos após o bate, podendo ser conferida 

pela dupla adversária e também pela organização, caso seja necessário. 

   

Art.29º- Valerá trinca de qualquer carta. 



 

 

Art.30º- O valor da contagem das cartas será a seguinte :  

 Ás (A)           - 15 pontos  

 Carta 2  e do 7 ao K  - 10 pontos  

 Do 3 ao 6      - 05 pontos  

   

 

Art.31º - A contagem das cartas  deverá resultar sempre em número redondo : 10, 20, 

30.... idem para os negativos. Quando resultar com 5 arredonda-se para cima, isto é: +55 

conta-se +60 ou quando negativo  -55 conta-se  -60. 

 

 

Art.32º-  A contagem de pontos será: 

   

         Batida final      -100 pontos; 

          Canastra suja    -100 pontos; 

          Canastra limpa  -200 pontos; 

   

. 

Art.33º- O coringa é somente a carta de número 2, valendo 10 pontos, e não será 

utilizado o coringão;  

 

Art.34º- Havendo abandono de jogo, por parte de uma das duplas, a equipe adversária, 

vencerá por W.O; 

 

Art. 35º- Sistema de leitura da planilha de classificação :  

 

Coluna Jogos : Numero de jogos computados pela dupla  

Coluna Pontos : Nº total de pontos conquistados pela dupla  

Coluna Vit. 2 x O : Nº de jogos, vencidos pelo score de 2 x 0. Quando 3 ou mais duplas 

encontrarem-se empatados , este item será o 1º  critério para desempate.  

Coluna Total de VIT. : Nº total de vitórias da dupla na competição. Leva em conta as 

vitórias por 2 x 0  e  2 x 1. Este valor deve ser multiplicado por 2, para termos o nº de 

pontos adquiridos com as vitórias.  

Coluna derrotas 1 x 2 : Nº total de derrotas por 1 x 2, ou seja, computados os jogos, 

onde a dupla foi derrotada na negra (obteve um ponto). O valor dessa coluna, deve ser 

somado ao valor obtido na coluna “total de vitórias” e a soma, deve ser igual ao nº total 

de pontos, na coluna PONTOS.  

Coluna Pontos Pró : É o nº total de pontos obtidos nas partidas jogadas. Levando-se 

em conta somente os pontos feitos para cada partida. Por exemplo : Se a dupla venceu a 

primeira partida do confronto por  2100 a 500, os pontos PRÓ , será os 2100.  

Coluna Pontos Contra : É o nº total de pontos que a dupla sofreu em cada partida. 

Levando-se em conta o exemplo anterior, os pontos contra, seriam 500.  

Coluna Saldo de Pontos : É a diferença entre os pontos pró e os pontos contra. No 

exemplo acima, o saldo de pontos para a dupla que venceu a partida, será de 1600 e, 

para a dupla derrotada, será de -1600.  

 

Art 36º- Não será permitido que os organizadores do campeonato, fiquem durante toda a 

noite substituindo um jogador faltante. Caso haja um atraso involuntário (trânsito, 



trabalho...), e tenha o consenso da dupla oponente, um dos organizadores, poderá iniciar 

o jogo, mas deverá ser substituído assim que o jogador chegar a mesa.   

 

Art. 37º - Será permitido o máximo de uma partida de 2.000 pontos com a presença de 

um dos organizadores a mesa. Caso o jogador faltante não se faça  presente para o 

restante do jogo, a partida poderá ser considerada nula e o resultado será de W x O.   

 

Art.38º- Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Canastra  

 


