
XL SEMANA DO FAZENDEIRO 
XXXVIII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA 

 

CAMPEONATO DE TRUCO 2022 
 

REGULAMENTO 

I – DAS DISPOSIÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º - Este regulamento é o conjunto das disposições que regerão o Campeonato de 
Truco a ser realizado durante a XL Semana do Fazendeiro e XXXVIII Exposição 
Agropecuária de Rio Vermelho no período de 11 à 15 de julho de 2022. 
 
II – DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 2º - As inscrições no campeonato poderão ser realizadas na sede do Museu Histórico 
de Rio Vermelho de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 16:00, até o dia 07 de Julho de 2022 
ou até esgotarem as vagas, o que ocorrer primeiro. 
 
Art. 3º - As inscrições serão feitas em equipes formadas por duplas tendo obrigatoriamente 
seus componentes idade mínima de 18 anos, mediante ao pagamento de uma taxa de 
inscrição de R$ 50,00 (cinquenta reais) por equipe. 
 
Art. 4º - Não serão aceitas inscrições posteriores a data limite estabelecida no Art. 2º do 
presente regulamento. 
 
III – DAS VAGAS 
 
Art. 5º - O Campeonato de Truco será jogado por no máximo 32 duplas. 
 
Art. 6º - As duplas conhecerão seus adversários através de sorteio em cada uma das fases.  
 

Parágrafo Único: Ocorrendo a ausência de duplas suficientes durante o sorteio dos 
confrontos a dupla que ficar sem adversário passará automaticamente para a 
próxima fase. 

 
IV – DO SISTEMA DE DISPUTAS 
 
Art. 7º - A competição deverá se desenvolver por meio de sinais ou gestos.  
 
Art. 8º - Considera-se chamada uma trucada, mesmo através de gestos, com a cabeça ou 
com a mão.  
 
Art. 9º - É terminantemente proibido marcar-se as cartas, caso seja comprovado que algum 
jogador esteja marcando cartas, ou jogando de forma ilícita, a dupla será eliminada. 
 
Art. 10º - Não será permitido qualquer tipo de comentário ou sinal visível que influencie na 
jogada (ex. mata, deixa pra mim, etc...) Não será ainda permitido o uso de artimanhas, como 
turco, suco, ou Jorge, etc... 
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Art. 11º - A comissão organizadora do truco tem atuação livre, com total autonomia, 
podendo intervir em qualquer ocasião, quando então, com base no presente regulamento. 
  
Art. 12º - Na primeira mão não se pode encobrir cartas;   
 
Art. 13º - Por qualquer motivo, não é permitido que os dois parceiros se levantem 
simultaneamente. Só poderão se ausentar, em caso de necessidade e com prévia 
autorização dos fiscais, por prazo determinado e separadamente.  
 
Art. 14º - Não é permitido trocar de lugar antes do término do jogo ou da queda. 
 
Art. 15º - As partidas serão realizadas utilizando o critério de melhor de cinco. A dupla que 
GANHAR  três quedas primeiro vence a partida. Serão partidas normais de 12 pontos. 
 
Art. 16º - Os recursos só serão aceitos no momento da partida e serão julgados pelos fiscais 
nomeados pela comissão organizadora do campeonato, que irão julgar e dar parecer 
definitivo e inapelável. 
 
Art. 17º - O jogo se dará com baralho fechado. 
 
Art. 18º - O ato de embaralhar e de cortar devem ser feitos sobre a mesa, e caso ocorra de 
alguma carta cair virada, o baralho passará à frente. 
 
Art. 19º - Caso o jogador perceba que recebeu quantidade de cartar diferente de três 
unidades deverá o mesmo comunicar imediatamente para que o baralho passe a frente. 
 
Art. 20º - Caso o jogador que esteja distribuindo as cartas tente se beneficiar jogando ou 
trucando com as mesmas, este perderá 04 (quatro) tentos.  
 
Art. 21º - Durante a partida se o carteador ou o cortador olhar o fundo do baralho, será 
penalizado com perda de 02 tentos. 
 
Art. 22º - Não é permitido tocar no adversário.  
 
Art. 23º - Em caso de agressão física ou verbal contra os adversários ou a organização, a 
dupla agressora será eliminada. 
 
Art. 24º - Na mão de 10 (dez), não é permitido trucar. A dupla que por ventura não cumprir 
o estabelecido, perderá 04 tentos. 
 
Art. 25º - Não será permitido o trânsito dentro do espaço de jogos pelas duplas eliminadas, 
acompanhantes e os tradicionais “sapos”. 

http://www.forumnow.com.br/vip/mensagens.asp?forum=109541&topico=2562527
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Art. 26º - Não será permitido o uso de telefone celular, fone de ouvido ou qualquer outro 
meio de comunicação por parte dos jogadores durante os jogos. É proibido ainda a 
utilização de instrumentos sonoros tais como: cornetas, apitos, buzinas etc. 
 
V – DO CRONOGRAMA 
 
Art. 27º - O Campeonato de Truco será realizado no período de 11 a 15 de Julho de 2022 no 
Parque de Exposições Maria do Rosário Café Carvalhais. 
 
Art. 28º - Os jogos terão início às 19:00 horas. 
 
Art. 29º - A dupla que não comparecer no horário marcado para seu jogo será eliminada 
sumariamente do campeonato. 
 
VI – DA PREMIAÇÃO 
 
Art. 30º - A partir dos resultados obtidos após a realização dos jogos, as duplas serão 
premiadas conforme apresentado à seguir:  
 

1º Lugar – R$ 1.000,00 + Troféu  
2º Lugar – R$ 600,00 + Troféu  
3º Lugar – R$ 400,00 + Troféu  

 
VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 31º - Não será permitido o uso de som automotivo ou caixas de som dentro da área 
reservada para realização do campeonato. 
 
Art. 32º - Qualquer dano às instalações e/ou equipamentos no local de realização do 
campeonato, será de inteira responsabilidade do autor. 
 
Art. 33º - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos soberanamente pela 
Comissão Organizadora do Campeonato de Truco em concordância com os Fiscais 
nomeados para acompanhamento dos trabalhos. 
 

Rio Vermelho, 28 de Junho de 2022 
 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE TRUCO 


