
 

 

 

 

 

5º TORNEIO  DE SINUCA BILHAR - 2019 
REGULAMENTO GERAL  

 

 

Artigo 1º - As inscrições devem ser feitas individualmente, podendo participar associados da GREMIG, seus 
dependentes e convidados, desde que maiores de 18 anos. 
Artigo 2º - Todas as informações contidas e divulgadas pela GREMIG, fazem parte integrante deste 
Regulamento. 
Artigo 3º - É de responsabilidade da GREMIG indicar previamente datas, horários e locais dos jogos, tendo 
ainda autonomia para adiar, antecipar ou cancelar partidas sempre que se fizer necessário. 
Artigo 4º - Cada jogo será disputado numa melhor de 3 partidas, conforme Art.25º. 
Artigo 5º - As bolas terão os seguintes valores: vermelha = 0l ponto, amarela = 02 pontos, verde = 03 pontos, 
marrom = 04 pontos, azul = 05 pontos, rosa = 06 pontos, preta = 07 pontos e a branca a tacadeira. 
Artigo 6º - Para se saber qual jogador dará a saída, será procedido um sorteio, iniciando pela bola 01 
(vermelha). 
Artigo 7º - Na primeira tacada o jogador não poderá sinucar, matar, errar a bola, suicidar, caso isto aconteça 
deverá dar nova saída. 
Artigo 8º - Todas as faltas serão punidas com a perda de 07 pontos do valor da bola, a saber: suicídio bola 
branca, qualquer bola cair fora da mesa, errar a bola não tocando a tacadeira, tocar a bola com taco, roupa ou 
qualquer parte do corpo, encaçapar duas bolas com a mesma tacada, jogar com a bola em movimento, jogar 
com a tacadeira fora do semi-círculo no caso de tê-la na mão, carroção (empurrar a tacadeira e outra bola 
quando as duas estiverem coladas ou quase coladas). 
Artigo 9º - A sinuca somente será válida quando for dada na bola da vez. 
Artigo 10º - Se, ao retornar uma bola ao jogo sua marca estiver ocupada, ela será colocada na marca 
desocupada "de maior valor". Se todas estiverem ocupadas, será colocada no "ponto neutro" (semi-circulo na 
direção da bola quatro). 
Artigo 11º - Em caso de repique, esta jogada deverá ser cantada. 
Artigo 12º - O jogo será encerrado quando a diferença  for 47 pontos com as bolas 5, 6 e 7 na mesa, 28 pontos 
com as bolas 6, 7 e 8 pontos com a bola 7 na mesa. 
Artigo 13º - Em caso de empate ao término do jogo as bolas BRANCA e SETE voltam para a mesa, sendo 
procedido como o início de uma nova partida, Art. 6º, o ganhador no sorteio terá o direito de dar a saída ou 
passar a tacada. No caso do empate ter configurado por faltas (suicídio, errar a bola, etc.), o oponente a seu 
critério poderá dar ou não a sua tacada com a bola saindo do semi-círculo. 
Artigo 14º - Todo jogador deverá cantar a sua jogada informando ao árbitro e ao adversário qual a bola e a 
caçapa que irá jogá-la, caso isto não ocorra, o mesmo perderá sete pontos. Caso alguma bola seja encaçapada, 
esta voltará a seu ponto. 
Artigo 15º - Deverá ser cantada também a jogada que pretende obter desvio(s) na direção da tacadeira, com o 
uso de tabela(s), antes daquela atingir a bola visada, sem necessidade de enumerar a quantidade de toques nas 
tabelas. 
Artigo 16º - O representante da GREMIG ou pessoa por ele indicada será o árbitro geral do evento, sendo 
suas decisões inapeláveis, e não cabe recurso, sendo da sua competência resolver todos os casos omissos que 
se apresentarem. 
Artigo 17º- Os critérios de desempate serão: pontos ganhos (vitória 2x0 = 3 pontos; vitória 2x1 = 2 pontos; 
derrota 1x2 = 1 ponto; derrota 0x2 = 0 ponto), saldo de partidas, maior nº de partidas a favor, melhor saldo 
pontos nas partidas, confronto direto(2 equipes), sorteio. 
Artigo 18º - Todo jogador que incorrer no W x 0 será punido com uma multa no valor de três mensalidades da 
GREMIG e eliminado da competição, tendo ainda todos os seus resultados anulados. 
Artigo 19º - Da recusa: após cometer qualquer falta o oponente poderá, a sua escolha, aceitar ou recusar a 
tacada que lhe cabe. Se houver recusa, o faltoso será obrigado a jogar novamente. A cada falta cometida, 
mesmo seguidamente, o oponente continuará com a opção de aceitar ou recusar a tacada que só será 
irrecusável após a execução de uma jogada normal, ou seja, a bola jogada ser a da vez. 
 
 



 

 

 

 

 

§ PRIMEIRO  - O jogador poderá recusar a tacada nos seguintes casos: 
a) Após seu oponente cometer qualquer falta; 
b) Após ser jogada uma numerada, que não a da vez, e a mesma não for encaçapada. 
§ SEGUNDO - Ao recusar a tacada, o jogador permitirá ao seu adversário, arriscar qualquer bola que lhe 

interesse, tantas vezes quantas recusas houver. 
Artigo 20º  - §PRIMEIRO  - Constitui falta técnica: conversar, transitar ao redor da mesa, ou quaisquer 
atitudes que possam desviar a atenção do adversário ou mesmo inibí-lo, quando este estiver  jogando ou não. 
Na reincidência será punido com SETE PONTOS ou mesmo a desclassificação.   
Artigo 21º - Enquanto um jogador estiver executando a sua tacada o outro deverá ficar afastado da mesa e 
totalmente fora do campo visual oponente. 
Artigo 22º - Todos os casos omissos serão resolvidos em caráter inapelável pelo Setor de Esportes da 
GREMIG. 
Artigo 23º - No caso de estar pela bola 07 (sete), segue-se as seguintes prioridades: 
a) Em vantagem de sete pontos ocasionando o empate as bolas preta e branca irão para o ponto. 
b) No caso de alínea "a", quem sairá com a tacada seguinte será o jogador que empatou a partida, ou seja, o 

jogador que deu a última tacada. 
c) No caso de estar empatada a partida, o jogador que cometer a primeira falta ou matar a bola, será 

considerado perdedor ou vencedor, respectivamente. 
Artigo 24º - Todos os lances duvidosos serão resolvidos com os participantes diretamente envolvidos. 
Artigo 25º - Forma de Disputa: 
 

1ª FASE - Os jogadores foram distribuídos dentro de quatro chaves, conforme abaixo: 
CHAVE A – Marcos Garzon, Carlus Miranda(Jabu), Jonathas Pereira, Renan Carvalho, Euzelimar. 
CHAVE B – Walter Abreu, Ivo Tavares, Luiz Gonzaga,  José de Oliveira, José Lopes. 
CHAVE C – José Ozório, José Márcio, Valdir Ventura, José Francisco, Antônio Gonçalves. 
CHAVE D – William Felixberto, José Cláudio, Geraldo Humberto, Eduardo Vitor, José Ribeiro.   
 

Nesta fase as equipes farão rodízios dentro das chaves,  classificando-se as duas primeiras colocadas de cada 
chave. As partidas serão disputadas numa melhor de 3 (três) partidas. 
 

2ª FASE – QUARTAS DE FINAL  - Será disputada conforme abaixo, numa melhor de 3 (três) partidas: 
 

41)  1º Colocado Ch. A  X 2º Colocado Ch. D    
42)  1º Colocado Ch. B  X  2º Colocado Ch. C     
43)  1º Colocado Ch. C  X  2º Colocado Ch. B    
44)  1º Colocado Ch. D  X  2º Colocado Ch. A 
 

3ª FASE – SEMIFINAL - Esta fase será disputada conforme abaixo, numa melhor de 3 (três) partidas: 
 

45)  Vencedor JG.41  X Vencedor JG.42 
46)  Vencedor JG.43  X   Vencedor JG.44   

4ª FASE – FINAL  - Será disputada conforme abaixo, numa melhor de 03 (três) partidas. 
 

47) Perdedor JG.45    X   Perdedor JG.46 
48) Vencedor JG.45   X   Vencedor JG.46 
 

Artigo 26º - Ao campeão, vice-campeão e terceiro colocados serão ofertados troféus alusivos ao evento.  
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