
                                   XL SEMANA DO FAZENDEIRO 

                              XXXVIII EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA 

 

                     CAMPEONATO DE BURACO 2022 
 

                                          REGULAMENTO 
 
I – DAS DISPOSIÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - Este regulamento é o conjunto das disposições que regerão o Campeonato de Buraco a 

ser realizado durante a XL Semana do Fazendeiro e XXXVIII Exposição Agropecuária de Rio 

Vermelho no período de 11 à 14 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 Buraco será jogado por no máximo 16 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 - O campeonato será disputado em mesas formadas por duas duplas e partidas 

amistosas, melhor de três, sendo de 5.000 (cinco mil) pontos cada uma. 

 

Art. 8º - Os jogos ocorrerão em fases, até que se tenha uma dupla campeã, uma dupla 

vice campeã e uma disputa de terceiro lugar. 

 

Art. 9º - A partir da pontuação obtida no somatório das partidas (mesas), será criado 

ranking de classificação das maiores para as menores pontuações. 

 

V - DA PONTUAÇÃO E CANASTRAS 
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Art. 10º - Serão computados os pontos das Canastras Reais, Canastras Sujas, os pontos 

descidos nas mesas, descontando os pontos restantes, não descidos das mãos dos 

jogadores, caso haja batida. 

 

Art. 11º - Serão computados 200 (duzentos) pontos para cada canastra real, 

acrescentando 50 (cinquenta) pontos a cada carta encartada na sequência de sete cartas 

(canastra real), 500 (quinhentos) pontos, uma canastra real de “as” a rei, 1.500 (mil e 

quinhentos) pontos para uma real de “as” a “as” e 100 (cem) pontos para cada canastra 

suja. 

 

Art. 12º - É considerada canastra real, uma sequência de sete cartas do mesmo naipe e 

uma canastra suja, no mínimo uma sequência de sete cartas com coringa de naipe 

diferente e ou coringa do mesmo naipe no lugar de outra carta (em posição que não a do 

coringa). 

 

Art. 13º - Os pontos computados para somar ou subtrair terão os seguintes valores: 

 

- Carta “as” = 1,5 pontos (um ponto e meio)   

- Cartas 2, 8, 9, 10 e figuras = 1,0 pontos (um ponto) 

- Cartas de 3 a 7 = 0,5 pontos (meio ponto) 

 

VI – DO CRONOGRAMA 

 

Art. 14º - O Campeonato de Buraco será realizado no período de 11 a 14 de Julho de 2022 no 

Parque de Exposições Maria do Rosário Café Carvalhais. 

 

Art. 15º - Os jogos terão início às 13:00 horas. 

 

Art. 16º - A dupla que não comparecer no horário marcado para seu jogo será eliminada 

sumariamente do campeonato. 

 

VII – DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 17º - 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  
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VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 18º - Não será permitido o uso de som automotivo ou caixas de som dentro da área 

reservada para realização do campeonato. 

 

Art. 19º - Qualquer dano às instalações e/ou equipamentos no local de realização do 

campeonato, será de inteira responsabilidade do autor. 

 

Art. 20º - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos soberanamente pela 

Comissão Organizadora do Campeonato de Buraco em concordância com os Fiscais nomeados 

para acompanhamento dos trabalhos. 

 

Rio Vermelho, 28 de Junho de 2022 

 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE BURACO 


