
REGULAMENTO ESPECÍFICO 

DOMINÓ 

 

Artigo 1º. Na modalidade Dominó, as inscrições serão ilimitadas. 

Artigo 2º. As disputas acontecerão na categoria dupla.  

Artigo 3º. Do jogo: 

I - O jogo de dominó é composto de 28 pedras, sendo jogado por 04 jogadores 

com 07 pedras cada; 

II – O jogo será disputado em melhor de 5(cinco) partidas valendo um ponto cada 

partida. A equipe que atingir 3(três) pontos será a vencedora da rodada; 

III – A cada partida vencida a dupla figurará com 1 ponto na Classificação Geral; 

IV – O Campeonato será decido pelas duas melhores duplas da Classificação 

Geral. 

V – Havendo mais de duas duplas classificadas para final, será realizado 

disputas entre todos os finalistas, até classificarem as duas melhores duplas para 

a finalíssima. 

VI – A vitória com “bucha”, “nas duas pontas”, etc. não terá valor diferenciado. 

Toda vitória valerá 1(um) ponto e a derrota 0(zero) ponto; 

VII - Qualquer atitude errada cometida pelos jogadores durante o jogo poderá 

ser advertida pelo coordenador geral que terá autonomia para advertir os 

mesmos. Em caso de reincidência na mesma partida, o coordenador geral 

poderá desclassificar a dupla, encerrando a partida e declarar vencedora a dupla 

adversária mesmo que esta esteja em desvantagem no placar, ficando o 

resultado do jogo 3x0; 

VIII - Se na escolha das pedras um jogador tiver 05 “buchas” ou mais, deverá 

voltar à partida; 

IX - A primeira partida do jogo é iniciada pelo jogador que tiver a BUCHA DE 

SENA, seguindo com o próximo a sua direita, isto é, sentido Anti-Horário e assim 

por diante vão colocando as pedras; 

X - Ao término da primeira partida e assim por diante, o próximo à direita (sentido 

antihorário) será o atleta responsável por iniciar o jogo, podendo lançar qualquer 

pedra na mesa; 

XI - Caso o jogador não tiver pedras para colocá-la na sua vez, poderá dizer 

PASSEI, se passar com a pedra na mão perderá a partida que esta disputando; 



XII - Se durante a partida o jogador colocar uma PEDRA ERRADA, deverá retirá-

la, e jogar a PEDRA CORRETA, caso tenha em mãos; 

Art. 4º – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

I - Qualquer irregularidade durante a partida o coordenador oficial deverá ser 

consultado. Após o término da partida não serão aceitas reclamações 

II - Todo atleta ao confirmar sua participação, declara ter conhecimento total das 

regras do esporte e automaticamente aceita e se submete ao presente 

regulamento. 

 


