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REGULAMENTO DO TORNEIO DE TRUCO  

 

TÍTULO I: DOS OBJETIVOS  

1 - O torneio tem por objetivo a integração e socialização dos servidores. 

 Titulo II: Da organização do torneio 1 - O torneio será promovido por uma comissão do 

SINTRAPP.  

 

TÍTULO III: DAS EQUIPES 

 1 – Poderão participar do torneio todos os servidores devidamente inscritos. 

 Título IV – Das inscrições 1 – As inscrições poderão ser enviadas por e-mail: 

recepção@sintrapp.com.br, whatsapp (18) 997099735 ou pessoalmente. 

 2 – A ficha de inscrição deverá constar o nome dos jogadores conforme modelo em 

anexo. 

 3 – Não haverá inscrições no dia do torneio  

5 – A inscrição poderá ser feita até o dia 23 de Abril às 16H00. 

 7 – Os jogos serão em duplas, os participantes devem ser maiores de 18 anos. 

 8 – O torneio terá início às 9:00h no dia 28/04/2019.  

 

TÍTULO V: – DAS PARTIDAS  

1 – As partidas serão realizadas no CLUBE DO ITAÚ, SITO À RUA MARIA 

LUIZA BOSCOLI, 362 NO JARDIM ITAPURA PRESIDENTE PRUDENTE, SP 

 

REGRAS PARA ESTE TORNEIO 

1 – O sorteio para saber quem inicia o carteado será feito pela carta maior do 

baralho. 

2 – Na primeira mão só são permitidas cartas abertas.  
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3 – No corte, a carta do companheiro não poderá ser vista, assim como é proibido 

olhar a boca do baralho ou a carta de cima do maço. A penalidade é a perda do 

corte e, na reincidência, perda de um ponto. 

4 – Quando alguém jogar duas cartas de uma só vez na mesa, a carta de baixo 

estará cortando a carta jogada pelo adversário e a carta de cima será a “torna”.  

5 – As cartas serão dadas no sentido anti-horário, cabendo ao carteador decidir a 

quantia de cartas para cada um. A primeira carta é sempre do primeiro jogador à 

direita e a última é o tombo. Ao final de cada mão, as cartas devem permanecer 

todas na mesa devendo ser recolhida somente pelo carteador.  

6 – Não será permitido fazer maço em hipótese alguma e o jogador encarregado 

do corte pode embaralhar até três vezes, se assim o desejar.  

7 – As cartas podem ser dadas por baixo ou por cima do baralho, cabendo a 

escolha ao encarregado do corte. 

8 – Se uma carta for “queimada”, isto é, virada involuntariamente com a 

identificação para cima, o carteador deve recolher as cartas e reiniciar a 

distribuição. 

9 – É proibido trucar com duas ou quatro cartas. O erro deverá ser acusado, o 

carteador corrige o erro entregando uma carta ou retirando uma.  

10 – Por qualquer motivo, não é permitido que os dois parceiros se levantem ao 

mesmo tempo. Um só em caso de necessidade e com prévia autorização do fiscal, 

por prazo determinado. 

11 – Não é permitido palavras que sirvam para enganar o adversário como, por 

exemplo, “turco”, “seis tão loucos” ou “Jorge” no lugar de “jogue”. Essa 

irregularidade é punida com 1 ponto e, na reincidência, três pontos. 

12 – Os desafios, insultos e provocações devem obedecer estritamente ao limite 

fixado pela tradição do jogo de truco, sendo proibido tocar no adversário em 

clima de seriedade. 

 EMPATE 

No caso de empate das três mãos, perde quem trucou. Se ninguém trucou, 

ninguém ganha e o baralho segue para outro carteador.  

MÃO DE ONZE 
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Quem trucar perde a partida 

Se ambas as duplas tiverem onze pontos, a jogada será no escuro.  

A primeira dupla que estiver de onze poderá visualizar a carta do parceiro. 

A jogada na mão de onze vale três pontos. 

CONVERSA 

1-Durante o jogo, a única comunicação permitida será por meio de sinais. 

Nenhuma palavra que guie ou interfira na jogada poderá ser trocada entre os 

companheiros, nem como sinais de forma verbal.  

CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pela comissão 

organizadora. 

Premiações: 

1 – Haverá troféus + 500,00 + medalhas para o primeiro colocado 

1.1 - 300,00 + medalhas para o segundo colocado 

1.2 – Haverá medalhas para o terceiro colocado 

TÍTULO VI:  

ATLETAS 

1. _______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

 

Presidente Prudente, ___/___/___  

 

Reconheço que os atletas acima citados são filiados ao Sintrapp 

 

Assinatura Presidente do SINTRAPP/ Sec.Cultura Esporte Lazer 


