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REGRAS DO JOGO DE TRUCO – TUPANTRUCO - DUPLA E TRIO. 

SISTEMA PONTO ACIMA COM 40 CARTAS. 

BARALHO CORRIDO E TOMBO NA ÚLTIMA CARTA. 

 

A- INÍCIO DA PARTIDA E MARCAÇÃO DOS TENTOS. 

1- Escolhe-se a forma de sorteio ( carta maior/vermelha ou preta ) entre 2 participantes e o ganhador decide qual 

parceiro inicia. 

2-A marcação dos tentos é de responsabilidade das duplas, podendo ser anotados por 1 ou 2 jogadores cabendo às 

duplas acompanharem e problemas insolúveis quanto à marcação, ao término de 01h30, decide as pernas faltantes 

iniciando em 11 x 11.  

B-MARCAR CARTAS. 

3- Não atender ao pedido da organização ( por ato próprio ou denúncia ) para cortar unhas que possibilite a marcação 

de cartas, ocorrerá a eliminação, sendo que: 

a. a organização poderá fiscalizar, por ato próprio,  até todos desde o início da 1ª rodada; e, 

b. à partir das unhas fiscalizadas, quando de nova fiscalização ou denúncia de adversário constatar que se está com 

unha preparada para marcar baralho ( não tinha e fez ou refez ) será eliminado diretamente, 

4- Portar e/ou marcar cartas com objetos que possibilite o ato, ocorrerá a eliminação. 

5- Constatado pelo árbitro que se está marcando cartas (unha) ocorrerá, em qualquer situação de jogo, com anotação 

na súmula: 

a.  na primeira e segunda  vez, advertência; 

b. na terceira vez será eliminada; e, 

c. a penalidade poderá ser aplicada concomitantemente as duas duplas. 

C-CONTAGEM E TROCA DE BARALHO. 

6- Haverá troca de baralho sempre que o árbitro julgar necessário, independente  da perna, tentos e quem seja o pé, 

inclusive por já utilizado. 

7- Poderá ocorrer revezamento de baralho entre as mesas, em quaisquer situações que estejam os jogos.  

8- Qualquer dupla poderá solicitar a troca de baralho, em quaisquer situações  de jogo, pagando R$. 

9- Pé, cortador e árbitro poderão contar as cartas em quaisquer situação e tornando repetitivo e/ou sem fundamento 

estará sujeito à eliminação, sendo que: 

a. não havendo 40 cartas quando da contagem ( com ou sem jogada em desenvolvimento ) pelo pé, cortador ou 

árbitro (caracterizando palmeada haverá a desclassificação /eliminação) o baralho será trocado com o respectivo 

pagamento (pelos componentes da mesa) e não havendo concordância – proibido continuar o jogo faltando cartas -, 
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decorrido o tempo da partida (árbitro anota na súmula quantas cartas há no baralho) a organização trocará o baralho 

e decide as pernas faltantes iniciando em 11 x 11.  

D-TEMPO DA PARTIDA. 

10- Melhor de 3 pernas : 01h30, em dupla e 02h15 em trio, e após: 

a. estando na 1ª perna, quando empatar, elevam-se os tentos  para 11x11, iniciando a 2ª e se for o caso a 3ª em 

11x11, mantendo-se o pé; 

b. estando na 2ª perna, quando empatar, elevam-se os tentos para 10x10, inicia a 3ª , se for o caso em 10x10, 

mantendo-se o pé; e, 

c. estando na 3ª perna, quando empatar, elevam-se os tentos para 9X9, mantendo-se o pé. 

11- Cientificado, as duplas se  continuarem jogando normalmente quando estiver empatado desconsidera-se o tento 

em andamento e eleva-se direto para 11x11, como 1ª, 2ª e/ ou 3ª pernas, passando o maço para frente, sendo tal 

punição para o pé que descumpriu a norma. 

E-CARTEADO. 

12- Constatado pelo árbitro em atrapalhar/tentar o embaralhamento pelo pé/cortador/distribuição, colocando as 

mãos na frente, em qualquer situação, bem como as mãos na mesa, com anotação  na súmula , ocorrerá:  

a.  na primeira e segunda  vez, advertência; 

b. na terceira  vez será eliminada; e, 

c. a penalidade poderá ser aplicada concomitantemente as duas duplas. 

13- Proibido o pé e cortador verem a “boca do maço”, e após advertências pelo árbitro, ocorrerá a eliminação. 

E1-PÉ. 

14- Apenas o próximo pé poderá recolher as cartas e iniciar o embaralhamento e poderá “guiar” as descartadas 

abertas ao recolher da mesa (proibido ajeitar “maço” com as cartas abertas na mão), e após embaralhar 

obrigatoriamente de 3 a 5 vezes, e reiteração de conduta irregular estará sujeito à eliminação. 

E2-CORTE. 

15- O cortador poderá: 

a. contar as cartas e havendo 40 cartas  devolverá ao  pé que poderá refazer “camaço” com as treze primeiras cartas, 

de cima ou de baixo, na mão e obrigatoriamente embaralhará de 3 a 5 vezes, devolvendo para o  corte. 

b. pegar o maço e sem embaralhar/cortar retirar, por cima ou por baixo, as três cartas do parceiro, continuando o pé 

na sequencia a distribuição; 

c. não tocar no maço e determinar  para subir ou descer na distribuição; e, 

d. cortar “seco”, rapidamente pelo meio do “maço” (mínimo de 5 cartas)  ou embaralhar  de 1 a 5 vezes, efetuando 

um corte rápido pelo meio  devolvendo ao pé que decide a sequência da distribuição. 

16- O embaralhamento pelo pé e cortador poderá se na mesa ou na mão, permitido apenas dividir em duas partes, 
não havendo restrição de como procedê-lo. 
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17- O pé não concordando com o corte (com fundamento) poderá recomeçar o embaralhamento e excessiva 

irregularidade do cortador acarretará a eliminação, bem como excessiva alegação de irregularidade pelo pé. 

E3-DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS. 

18- A “pinguela” só poderá ser revertida se acusada antes do vira, e, “melar” o carteado dado  perderá 1 tento. 

19- Corrido, sentido anti-horário, tombo na 13ª, sendo: 

a.  3 cartas juntas num só movimento, abrindo o menos possível; 

b.  distribuídas no plano horizontal, mais próximo possível do plano da mesa; e, 

c.  decorrente de advertências, pelo árbitro, ao não cumprir as letras a e b supra, ocorrerá a eliminação. 

20- Cortador não concordando o pé deverá recomeçar o embaralhamento, sendo que, excessiva alegação de 

irregularidade (sem fundamento) caberá eliminação para as condutas de ambos. 

21- Aberta a sequência de subir ou descer, não poderá recuar devendo seguir e em casos excepcionais voltar-se o 

baralho, e, persistindo na irregularidade estará sujeito à eliminação. 

22-Ocorrendo qualquer irregularidade (2, 4 cartas/virar carta/vira errado, para as duas duplas) até no vira (que não 

valerá) o adversário decide se passa ou não o baralho, e de reiterações estará sujeito à eliminaçã sendo que: 

a. quando distribuída regularmente as três cartas, na mesa ou na mão do jogador , esse deixar  virar carta na mesa ou 

cair no chão, segue na distribuição, e, “ melar “ a sequência  ou o carteado dado  perderá 1 tento. 

23- O vira permanecerá na cava da caixa que fecha o maço. 

24- Após o vira válido, caracterizado estará o fim do carteado e o início dos descartes, desenvolvendo-se o jogo. 

F-DESENVOLVIMENTO DO JOGO. 

F1- ACUSAR  IRREGULARIDADE DE CARTAS APÓS O VIRA VÁLIDO – (2, 4 ). 

25- É dever dos jogadores conferir que receberam três cartas  antes do vira ( contar rapidamente e efetuar o fila para 
visualização, após ). 

26-  Acusar-se (situação totalmente diferente de ser acusado/surpreendido ) de estar (apenas uma carta para mais ou 
menos)  com  quantidade irregular ocorrerá:  

a. antes do descarte do mão: 

a1.  perderá 1 tento; e, 

a2. nos casos em que couber, verificado pelo árbitro ou bom censo, que o pé intrujou carta no adversário contra-pé e 

virou rápido e rápido acusou etc o árbitro poderá tomar a decisão de que ao acusar repete-se a distribuição de cartas. 

b. após o descarte do mão: 

b1.  após efetuado o descarte do mão é permitido que se acuse, em qualquer vaza, perdendo-se os tentos em 

disputa( regulamento partiu do raciocínio de não punir com eliminação eventual ignorância, equiparando tudo como  

palmeada intencional e  permitindo que se acuse se objetiva melhor definição do que ocorre e mais fácil 

entendimento/aplicação das normas ). 

27-  Após ter sido mandado jogo de 11, perde-se 3 tentos.  

F2-PALMEADA – QUANDO NÃO CARACTERIZA O Nº 26  SUPRA . 
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28- Palmeada é a denominação de ( havendo ou não jogada em desenvolvimento ) : 

a.  decorre de acusação/fiscalização pelo árbitro, elidindo querer acusar-se a posteriori, sendo: 

a1.  estar com mais ou menos cartas regular para o momento, não importando eventual ignorância até então; 

a2.  estar com carta escondida, surpreendido ao pegar  ou ao dispensar; 

a3.  descarte de mais de uma carta encoberta ( aberta entende-se que não houve má fé, como se tivesse se acusado ); 

a4.  posse de cartas de vazas anteriores;  

a5.  posse de cartas do baralho e ou  de outro baralho, na mão, em parte do corpo ou colocação de fácil acesso ;  

a6.  O pé tendo efetuado o ato de distribuição de 1 ou 2 cartas para si ou parceiro e procedendo conforme o nº 30 
infra constatar-se não haver 40 cartas em distribuição, independente de caracterizar a carta faltante estar em  posse 
irregular pela dupla do pé;   

a7.  mesmo que se acuse, a quantidade irregular for superior/inferior a 1 carta da quantidade correta para o 

momento; e, 

                         a8. quando for jogada 2 cartas do mesmo valor/naipe ( uma de cada dupla ), durante a disputa do tento, não 

constatando jogador palmeado a jogada será anulada, retornando para o pé original. Se as duas forem da mesma 

dupla ocorrerá a eliminação. 

                         29- A caracterização de palmeada poderá ocorrer em qualquer momento, mesmo não havendo jogo em 

desenvolvimento (intervalo entre a disputa de tentos ( apenas entre o vira válido e o término da disputa do tento é 

que se permite acusar-se, pois entre o término da disputa do tento e o próximo vira válido, mesmo se acusando é 

considerado palmeada ) ). 

30- Após o vira válido, a pedido/acusação/decidido pelo árbitro ( apenas o árbitro poderá efetuar a contagem ),  

sempre que necessário e possível o baralho será conferido em quantidade (partindo em haver ou não 27 cartas 

dentro da caixa que fecha o maço e se não permaneceu cartas na caixa do baralho) e pelos valores e naipes sendo 

que: 

a. não constatando jogador palmeado mas faltando carta, aplica o nº 9 letra a supra e reinicia a carteada; e, 

b. com o tento definido e não constatando jogador palmeado não se anula a jogada e faltando carta aplica o nº 9 

letra a supra. 

31- Dentre algumas possibilidades que no caso concreto não caracterizará “palmeada” estará em permanecer com 

carta, não descartada na vez, de qualquer vaza, mesmo em casos de empate, procedendo-se conforme o nº 30 e não 

caracterizando perde-se os tentos em disputa,  inclusive de truco/retruco. 

32- Também serão consideradas palmeadas atitudes que o jogador tomar e caracterizem o ato, tais como: correr – 

tumultuar – misturar cartas – levantar a caixa que fecha o maço – bater na mesa, embaralhando e caindo cartas e, 

não apresentar  ao árbitro as cartas que possui para conferência (  por exemplo, com as cartas na mão não apresenta 

diretamente ao árbitro para conferência e leva a mão para o bolso/dentro da camisa etc, situação que possibilite 

dispensar cartas ). 

33-  a dupla que acusar irregularidade do adversário não deverá  impossibilitar a conferência do baralho ( atitude da 
dupla acusada consta no nº 32  ) sob pena de perda do objeto. 

34- A penalidade de palmeada poderá ser aplicada concomitantemente às duas duplas. 

35- A penalidade da palmeada será de eliminação. 
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F3-COMPORTAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DO JOGO.    

36-  Apenas ao final de uma perna pode-se trocar de lugar e a dupla perdedora tem preferência , e procedendo a 

outra não poderá trocar. 

37- Em qualquer circunstância a organização poderá assumir o desenvolvimento do jogo. 

38- As cartas devem ser mantidas acima do plano da mesa, não descendo as duas mãos, com cartas em direção à 

perna (entre ambas, com as duas mãos) e com anotação, pelo árbitro, na súmula ocorrerá: ( cartas em uma mão 

poderá ser apoiada sobre a perna ). 

 a.  na primeira e segunda  vez, advertência;  

b. na terceira  vez será eliminada;  

c. a penalidade poderá ser aplicada concomitantemente as duas duplas ;e, 

d. nas carteadas em que o árbitro estiver fiscalizando os descartes, e assim decidir, alertará os jogadores que as 

cartas deverão ser mantidas na altura do peito, com as duas mãos, e qualquer movimento, exceto para realizar o 

descarte, com as mãos em direção às pernas, embaixo do braço, boné, para dentro da vestimenta, na mesa, sob a 

mesa etc ocorrerá a perda dos tentos em disputa e decorrente de demais fiscalização, se for o caso, poderá ocorrer a 

eliminação em caso de constatar palmeada. 

39- Os desafios, insultos e provocações devem respeitar o limite da tradição do jogo de truco, sendo proibido tocar 

no adversário, em clima de seriedade, sob pena de eliminação. 

40- Os parceiros só poderão se comunicar, quanto às cartas que possuem, por mímica corporal. 

41- No desenvolvimento do jogo não é permitido falar: 1 - joga carta tal, 2 - deixa aqui/no pé, 3 – mata ou mata com 

carta tal, 4 - abre com carta tal, 5 - fecha com carta tal, 6 - vai por baixo ou maior e/ou palavreado similar, ( falar sou 

pé e geralmente é, não influi ), perdendo-se os tentos em disputa; e, demais é permitido, inclusive sobre o 

desenvolvimento da jogada, tudo dentro de 15 segundos. 

42- Para “contar” o jogo é permitido pegar as cartas jogadas abertas e analisar, podendo conversar sobre os 

descartes, tudo dentro de 15 segundos. 

43- Bater na mesa e virar o maço, qualquer jogador poderá , sendo possível, imediatamente revirá-lo, sendo que o 

jogo segue normalmente e não sendo possível perde-se os tentos em disputa, exceto em casos que caiba  eliminação. 

F4-AMARRAR O DESENVOLVIMENTO DO JOGO. 

44- Constatado pelo árbitro que se está amarrando o andamento do jogo nitidamente com o intuito de fazer “cera” 

ocorrerá, em qualquer situação de jogo, com anotação na súmula: 

a.  na primeira e segunda  vez, advertência; 

b. na terceira  vez será eliminada; e, 

c. a penalidade poderá ser aplicada concomitantemente as duas duplas. 

F5-SAIR DA MESA. 

45- Sair da mesa sem autorização do árbitro, mesmo ao término de uma perna, (autorização até 3 minutos), e 

anotado na súmula, pelo árbitro ( base da punição são os tentos que se disputariam no período, assim não prejudica, 

para o adversário, no tempo do término do jogo ) acorrerá: 
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a. 1ª vez:  

a1. advertência; e, 

a2. não retornando em 10 minutos será eliminado. 

b. 2ª vez:  

b1. Perda de 3 tentos; e, 

b1. não retornando em 5 minutos será eliminado. 

c. 3ª vez será eliminado.  

d. os tentos serão marcados independente de fechar a perna e fechando passa-se para a outra; 

e. sempre mantém o pé; e, 

f. o adversário deverá cientificar de imediato o árbitro, bem como o árbitro tomar a medida quando constatar. 

46- não se aplica penalidade se o adversário consentir com a saída, bem com se as duas duplas saírem 

concomitantemente, pois, não terminando no tempo aplica-se o nº 10 supra . 

47- Casos excepcionais de ausência da mesa serão definidos pelo árbitro. 

 F6-DESCARTES. 

 F6.1-REGRA GERAL. – DESCARTE NA VEZ. 

48- A regra geral é cada participante descartar na sua vez, uma carta por vez, e, mostrar carta nada significa, pois, 

somente se considera jogada a carta que for descartada na mesa, aberta ou encoberta, sendo que: 

a. se os parceiros descartarem carta do mesmo valor e fizer a vaza, retorna aquele que a dupla decidir; 

b. carta que normalmente cair da mesa ou da mão nada significa e segue-se nos descartes; 

c. chegando todos os descartes encobertos na segunda vaza o pé deverá abrir uma carta para fazê-la, ou 

trucar/retrucar; e, 

d. comportamento que iluda o adversário induzindo que “correu/fechou”, não valerá truco/retruco e a análise será 

feita, para seguir nos descartes, não o prejudicando pela situação propiciada. 

49- Além das situações “claras” em que se descarta uma carta “encoberta”, carta batida, empurrada para o maço 

e/ou descartada na mesa (mesmo com a mão na carta), com intuito de iludir o adversário a jogar, transparecendo 

que  a encobriu, considera-se “encoberta” ( a carta joga à frente vale normalmente pois não há carta queimada ) e 

em caso de dúvida o árbitro determinará o retorno da carta à frente ou das duas cartas, mormente para não 

beneficiar o infrator. 

F6.2-DESCARTE ADIANTADO. 

50- Uma, aberta e adiantada em qualquer vaza ( antes do descarte do mão, inclusive o pé ) valerá normalmente, 
competindo ao adversário efetuar ato do jogo; e, duas, em um só ato ou individuais,  valerá para a vaza em 
andamento a que estiver por baixo e a outra estará queimada, exceto se  a de baixo fizer a vaza, sendo que: 

a. adversário falando para tornar, mesmo tendo matado/empatado, e tornar, aplica-se a regra de carta adiantada. 

F6.3-MOSTRAR CARTAS NA MÃO/MESA. 
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51- Em qualquer situação poderão ser mostradas/jogadas, até as 3 cartas de cada parceiro, com o objetivo de 

caracterizar que o adversário pode ganhar de tal jogo e desenvolver-se-á o jogo  se o adversário quiser, sendo que: 

a. quem mostrou o jogo perde o direito de trucar/elevar referente aos tentos que já estejam valendo para o 

momento de tal ato. 

F7-DESCARTE, NA VEZ, DE CARTAS JUNTAS . 

52- Descartar na vez duas cartas juntas em um só movimento ocorrerá: 

a. para a vaza em andamento valerá a que estiver por baixo e a outra para a seguinte ( fazendo ou não a vaza ), pois 

permite-se valer carta adiantada. Se com as duas cartas terminar a disputa do (s) tento (s), na primeira ou segunda 

vaza, estará terminado, não importando se a carta maior estiver por cima ou por baixo.  

F8-JOGO GANHO.  

53- Em qualquer situação de jogo, fechando o (s) tento (s) em disputa, empatando ou fazendo a 1ª ou 2ª vaza, com 

subsequente “jogo ganho” (jogo ganho/jogo ganho à frente/jogo ganho para trás /jogo absoluto/vitória 

inconteste/carta maior) , decorrente ou não de trucada/elevação, esse poderá ser mostrado ou jogado na mesa , e,  

em não caracterizando parte-se da análise da carta que estiver por baixo ( quando forem jogadas duas cartas ao 

mesmo tempo, na vez ) para definir se abre a vaza e o jogo continua nos descartes  ou está fechado e ganho pelo 

adversário.  

54- Como ato de cortesia, nos jogos de 11 ( quando mandado )  e 11x11 cartas que provam vitória inconteste poderão 

ser mostradas/jogadas na mesa por qualquer dupla, antes de um parceiro da dupla descartar na primeira vaza, e não 

caracterizando perde-se 3 tentos, e mesmo um parceiro descartando, poderá ser mostrado a qualquer tempo.  

F9-TRUCO/-RETRUCO/CHAMADA. 

55- Trucar/chamar/elevar(a qualquer momento após o vira ) deve ser verbalmente nos palavreados conhecidos do 

jogo, não valendo apenas gestos, podendo normalmente um parceiro fazê-lo na vez do outro jogar. 

56- Trucar em jogos de 11 ou 11x11 é irrelevante, seguindo-se nos descartes. 

57- Trucar ou elevar em carta exposta que não seja possível abrir na segunda ou terceira vazas, tendo perdido a 

primeira, perderá os tentos anteriores a tal ato. 

F10- ABANDONAR A DISPUTA DO TENTO E/OU CORRER DO TRUCO/RETRUCO. 

58- A caracterização estará  em (ato praticado por qualquer componente da dupla): 

a. falar; 

b. jogar as cartas (abertas/encobertas) no maço ou em sua direção e/ou pegá-lo;  

c. empurrar as cartas para o maço e/ou praticar tal ato com intuito de iludir o adversário; e, 

d. avisando o adversário, poderá dispensar suas cartas de momento e o parceiro cartear/seguir  sozinho. 

F11-MÃO DE 11. 

59- A dupla  poderá trocar e deverá destrocar as cartas para conhecimento do jogo (  vezes necessárias, e advertido 

pelo árbitro, se persistir, perderá o tento ), sendo que: 

a. valerá 3 tentos e estará mandado o jogo quando: 
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a1. falar que vai mandar; 

a2. falar para o adversário jogar; 

a3. descartar uma carta, sabendo ou não, mesmo adiantada; 

b. no caso da letra “a 3” não poderá trocar cartas para conhecimento do jogo; e, 

c. não havendo destroca das cartas (constatado pelo árbitro), perderá 3 tentos ao mandar o jogo. 

F12-EMPATE NAS 3 VAZAS. 

60- Empatando as três vazas  ocorrerá: 

a. ninguém ganha tento, mesmo com truco/retruco, passando o maço para a frente ; 

b. a mão poderá terminar na terceira vaza, não importando quem e em que momento ocorreram truco/ retruco, 

sendo que poderá utilizar a maior carta em qualquer vaza; 

c. em mão de 11, a dupla que mandou o jogo perde 3 tentos; e, 

d. em mão de 11x11, passa-se o baralho para frente. 

G-PERDA DOS TENTOS EM DISPUTA. 

61- Perderá os tentos em disputa quando: 

a. definir o tento batendo de modo violento as cartas na mesa, com intuito  de levar vantagem ou ¨ melar a jogada¨ 

virando o maço e/ou derrubando cartas ou qualquer comportamento que não possibilite claramente ao adversário 

ver a finalização do jogo; 

b. fazer o maço, cortar, descartar, trucar, chamar, elevar demorando mais que 15 segundos, quando determinado 

pelo árbitro. 

c. virar qualquer carta descartada encoberta; 

d.  estando em desenvolvimento a jogada (normal ou com truco/retruco) qualquer componente da dupla  sair  e 

distanciar-se  da mesa  e /ou se tocarem, bastando para tal a atitude ser “suspeita”;  

e. efetuar troca de cartas, por qualquer meio ( tocarem as duas mãos, por baixo da mesa ou qualquer atitude 

suspeita ); e, 

f. enfiar descarte dentro da caixa  e/ou levantar a caixa que fecha o maço, exceto quando definido o “tento”. 

H-ELIMINAÇÃO. 

62- Também correrá a eliminação ( de uma ou as duas duplas ) quando ( podendo ser precedida de advertência 

quando couber ) : 

a. praticar conduta inconveniente (rasgar, amassar, jogar etc) o baralho; 

b. retornar à contagem menor de tentos; 

c.  não atender a determinação da organização para jogar com o maço coberto;  

d. descartar, sequentemente estando em pé; 

e. portar e/ou utilizar objetos que possibilitem a reflexão das cartas;  
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f. introduzir baralho não fornecido pela organização. ( eliminação e suspensão de três torneios );  

g. passar carta para participante que esteja jogando. ( se jogando eliminação e suspensão de 2 torneios, e não 
estando jogando suspensão  de 2 torneios) ; e, 

h. constatado que as duplas estão jogando fora do regulamento.  

I-ATUAÇÃO DO ÁRBITRO. 

63- Dentre outras  atribuições cabe ao árbitro : 

a. decidir nos casos que não presenciar utilizando o bom senso, com base na verdade que mais se apresente real (das 

versões das duas duplas/trios) pelos fatos constatados conforme se apresentem, não ouvindo e não levando em 

consideração versões de assistentes (mormente em questões técnicas / regulamentares do jogo), exceto eventuais 

casos de agressões e outros comportamentais; 

b. Julgado oportuno ou atendendo solicitação, poderá contar o baralho da forma que julgar necessária; 

c. a desclassificação/eliminação, e sendo possível primeiro advertir (até em casos em que não seja estipulada tal 

punição), e, decidir nos casos que não presenciar utilizando o bom senso; 

d. utilizando o bom senso, em casos de dúvida, quando  não presenciar, poderá decidir-se pela volta da disputa do 

“tento” isso como último recurso por não conseguir justificar realmente se tomar atitude de perder 

tento/desclassificar/eliminar; 

e. no máximo possível não intervirá na mesa, sendo apenas em situações excepcionais de “jogos amarrados” (em que 

uma dupla  reclame) e/ou por problemas comportamentais; 

f. em casos excepcionais, ao intervir para distribuir cartas e desenvolver rapidamente o jogo, sempre juntará o 

baralho, embaralhará até 5 vezes, cortará seco pelo meio e sempre perguntará ao pé que escolherá a sequência da 

distribuição, marcando o pé com a caixa que fecha o maço; e, irregularidade ou erro cometido  à ninguém se 

aproveitará, retornando à situação anterior; 

g. mesmo distribuindo cartas segue-se todas as regras do jogo; 

h. em casos excepcionais poderá determinar que, após descarte aberto, seja virada a carta; 

i.  não  tomará decisões nem aplicará punições não constantes das regras; 

j. situação em que as duas duplas  alegam ter razão, e, não presenciou, ouvirá os argumentos e sempre dará “um 

tempo” para chegarem em acordo (não proporá “acordo”) sendo o “acordo” entre as duplas soberano quanto ao 

regulamento; e , não ocorrendo, decide; e, 

k. à partir da decisão do árbitro referente a ocorrência com uma ou duas duplas, comunicado formalmente, o 

participante que não continuar o desenvolvimento do jogo, desde que não tenha sido desclassificado/eliminado, será 

cientificado que contra si será aplicada sequentemente a penalidade da perda de 3 tentos ( tentos que se jogariam no 

período, para não prejudicar o adversário, independente de fechar a perna ) a cada 5 minutos que não retornar ao 

jogo. Persistindo a recusa e o jogo chegar ao tempo final da partida a dupla estará eliminada, sendo que: 

k1. a qualquer momento poderá ocorrer a eliminação da dupla que estiver sendo penalizada decorrente de 

comportamentos estipulados em outros dispositivos regulamentares, caso se enquadre os atos. 

J- O ÁRBITRO DISTRIBUIRÁ CARTAS. 

64- A organização assumirá o desenvolvimento do jogo e o árbitro distribuirá cartas nos casos de: 
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a.  problemas comportamentais ( tampando, mãos na mesa, agarrarem-se, levantando da cadeira, gritaria decorrente 

e outros ) decorrente de estarem as duas duplas  marcando cartas; 

 b. conduta das duas duplas  caracterizando ameaças e outros problemas comportamentais;  

 c. o árbitro distribuirá cartas, devido não se conseguir individualizar condutas e aplicar punições constantes de 

outras regras; 

 d.  sempre precedido de advertência nos casos que couber ( desde que possível e parará o jogo para advertir e tentar 

conscientizar as duplas, podendo trocar o baralho e continuam o jogo ) e  não surtindo efeito, situação melhor que 

deixar persistir o que ocorre e por fim terminar eliminado as duas duplas, com as regras abaixo:  

a1.  o árbitro trocará o baralho  e distribuirá cartas conforme normas do nº 63 letra “F”; e, 

a2.  não importando  a perna que esteja, quando achar o empate elevam-se os tentos para 11x11, mantendo-se o pé; 

e, sendo necessário jogar mais pernas inicia-se em 11x11, mantendo o pé. 

69- Regulamento do torneio segue abaixo.  

ADENDO ÀS REGRAS DO JOGO.  

1- Poderá ocorrer a conferência dos 4 ternos e 4 duques do baralho  e/ou a troca ( conforme concordância das duas 

duplas poderá não efetuar a troca ) , com o objetivo de diminuir a vantagem de cartas marcadas e palmeada, ( 

medida tomada pela organização que não interfere em custo para os participantes que teriam que pagar pela troca 

do baralho completo, que já vigora ) sendo que: 

a. poderá também ocorrer com qualquer valor de carta; 

b. não importando a perna que esteja e altura dos tentos; 

c. serão substituídos por novos ou já utilizados decorrente do tempo que o baralho estiver em uso; 

c. o substituidor de ternos é quem os retira e os devolve, intercalados, para o maço; 

d. decorrente da substituição, faltando terno ou qualquer carta  ocorrerá: 

d1. conforme as normas já estipuladas verifica se há jogador palmeado e constatando toma-se as providências 

regulamentares; e, 

d2. não constando palmeada  aplica o nº 9 das regras do jogo, e, trocando, em qualquer hipótese poderá ser 

substituído  por modelo diferente, vedada a recusa. 

2- Havendo alegação que  houve/ não houve,  trucada/chamada/elevação, não definindo o árbitro a verdade real, 

valerá no mínimo os tentos em disputa, devendo as cartas serem preservadas e mostradas, para eventualmente não 

prejudicar duas vezes quem tem jogo maior e/ou caracterize que ganharia. Quem impossibilitar a conferência 

perderá os tentos em disputa.  

3- Proibido jogar com qualquer petrecho particular sobre a mesa, como celular etc e advertido se não atender ou 

reincidir será eliminado. 
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REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO  TUPANTRUCO . 

1- A premiação determinada será entregue, sem alteração de regras. 

2- O torneio terá o encerramento das inscrições e o início do jogo nos horários divulgados 

3- A dupla será inscrita estando os dois  participantes presentes para não ocorrer problema de sorteada a disputa não 

estar presente 1 ou 2  parceiros; e, burlar a organização aplica-se o nº 7 infra podendo chegar ao WO.  

4- A organização desenvolverá  o jogo, o reinício das rodadas e o final do torneio, o mais rápido possível . 

5- A forma de emparelhamento das duplas  será por rodada e no momento possível far-se-á chave e, sendo 

necessário para o emparceiramento, sorteando mesa com as duas duplas para frente e/ou sorteando define-se vários 

“chapéu”, divulgando-se previamente os critérios (  poderá ser dupla perdedora da rodada anterior ) , sendo que : 

a. poderá ser utilizado programa de computação que emparelhe duplas de modo aleatório ; 

 b. no máximo do possível não cruzará dupla da mesma cidade/equipe, podendo haver o sorteio da próxima rodada 

com mesas ainda em andamento ( as mesas atrasadas  não  participarão de eventual chapéu ) após terminado o 

tempo da partida, inclusive quando for possível recomprar, caso em que os vencedores dessas mesas jogarão, por 

sorteio entre si, evitando, se possível, cruzar; e, 

c. no chaveamento a desclassificação/eliminação de dupla beneficia àquela  que futuramente se cruzaria. 

6- no torneio apenas uma vez será chapéu decorrente de emparelhamento com duplas  ímpar, sendo que sorteio de 
mesa , sorteio de dupla ( entre ganhadores ou perdedores ), WO ou desclassificação/eliminação de adversário,  não 
contará.  

7- Não se ausentar do recinto, principalmente no chaveamento, pois quando estiver em condições as duplas serão 

chamadas e aplicar-se-á a regra geral de que anunciado o início da rodada ou do jogo (início do tempo será indicado 

pelo painel led) a dupla ou as duas duplas que não comparecerem aplicam-se as regras (anunciado o sorteio, assiste 

quem se interessar  e afixada a tabela na parede não se chama dupla para se dirigir à mesa): 

- À partir do horário que o árbitro escreve na súmula. 

a. até 8 minutos adversário inicia com 3 tentos: 

b. 9 a 15 minutos adversário inicia com 6 tentos; 

c. 16 a 20 minutos adversário inicia com 9 tentos, 

d. 21 a 30 minutos perde-se uma perna; e, 

e. completado 31 minutos perde-se por w o . 

f. desde o início da contagem do tempo a dupla deve permanecer na mesa sendo que o árbitro anotará o número da 

dupla  ausente, na súmula, e consequentemente irá aplicando as penalidades à dupla ausente, ou, às duas duplas. 

8- Quebrar mesa pagará R$ e cadeira R$. Havendo recusa será eliminado e se quebrar por conduta inconveniente 

poderá será registrado B.O de danos ( se já estiver fora do jogo ou perdido na rodada que cometeu o ato e não pagar, 

a organização arcará com os custos e o árbitro coordenador definirá punição de quantos torneios estará impedido de 

participar, não superior a três, tendo a organização o direito de publicar no site e face do grupo tupantruco para 

ciência de todos sendo que: 



 

 

 

12 

a. a dupla ganhadora deverá chamar o árbitro na mesa para entregar os matérias de escrituração do jogo ocasião que 

o árbitro conferirá o estado da mesa e cadeiras ( há local na súmula para o árbitro certificar ) e se danificada a dupla 

ganhadora será responsável pelo ressarcimento, sob pena de eliminação. 

9- Sorteada a rodada e havendo “chapéu”, esse não será emparelhado, e havendo erro poderá ter mais chapéus.  

10- Os torneios ocorrerão com uma das seguintes formas de disputa: 

- Toda regulamentação abaixo tem o objetivo de propiciar o torneio terminar o mais rápido possível. 

a. sem recompra. 

b. recompra  na primeira rodada:  

b1. recompra jogarão apenas entre si. Conforme divulgado para o torneio ganhadores da 1ª rodada poderão não 
jogar na próxima, inclusive dupla chapéu. 

b2. a recompra ocorrerá com qualquer quantidade de duplas;  

b3. considerando a imprevisibilidade de eventuais atrasos, poderá entrar duplas atrasadas na primeira rodada, até 40 
minutos do término, jogando em 12 tentos.  

b4. considerando a imprevisibilidade de eventuais atrasos, poderá entrar duplas diretamente na recompra da 
primeira rodada, arcando com os custos da compra e recompra; e, 

b5. o valor da recompra será o mesmo ou menor valor definido previamente. 

c. recompra na primeira e segunda rodadas: ( conforme o torneio específico poderá ser cancela a recompra da 

segunda rodada cientificando a todos ao iniciar a primeira rodada ) 

c1. recompra jogarão apenas entre si. Conforme divulgado para o torneio ganhadores da 2ª rodada poderão não 
jogar na próxima, inclusive dupla chapéu. 

 c2. a recompra ocorrerá com qualquer quantidade de duplas; e, 

c3. o valor da recompra será o mesmo ou menor valor definido previamente. 

11- Na primeira rodada,  extrapolando os inscritos à capacidade do local : 

a. serão sorteadas duplas  como chapéu na quantidade de que as restantes completem as mesas para a primeira 

rodada. 

b. na segunda rodada jogarão as duplas chapéu, as ganhadoras da primeira rodada e as perdedoras serão sorteadas e 

confirmarão a recompra jogando entre si, podendo haver chapéu  (o valor da recompra será o mesmo ou menor valor 

definido previamente) até que se complete a quantidade de mesas disponíveis; 

c. para a terceira rodada haverá recompra para todas  as duplas  sendo que as ganhadoras não jogarão a terceira; e, 

d. conforme a quantidade de duplas que extrapole a capacidade do local, poderá ser cancelada a recompra 
estipulada, inclusive da primeira rodada, cientificando a todos. 

f. excepcionalmente  outra forma: e, 

g. conforme a opção supra detalhes de regulamentação sairão para o torneio específico. 

12- Dupla ganhadora não poderá trocar de parceiro ( exceto em casos excepcionais e decidido pela organização ) e 

dupla perdedora poderá trocar um parceiro para recompra da primeira/segunda rodadas. Quem não participou 

regularmente da primeira/segunda rodadas não poderá participar.  
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13- Quando as duas  duplas forem desclassificadas/eliminadas, disputando colocações finais no torneio ( prêmio em 
disputa entre as duplas sem possibilidade de envolver direitos de outros participantes ), interrompe-se a disputa em 
questão, e, não podendo a premiação permanecer com a organização, não haverá proclamação da respectiva 
classificação ( não gerará outros direitos de por exemplo ranking etc, inclusive não haverá direito aos troféus, que 
decorrem de obter a posição ), e a entrega da premiação dependerá de “acordo” entre as duplas; e, não havendo 
acordo no ato, a organização retém a premiação a espera de futuro “acordo” e/ou acionamento judicial por parte de 
quem se sentir prejudicado. 

14- Poderá haver interrupção para alimentação, preferencialmente sem rodada em andamento e/ou os jogos em 

desenvolvimento poderão ser interrompidos por concordância das duas duplas. 

15- Assistentes deverão manter distância das mesas de disputa, podendo a organização cercá-las ou impedir entrada 

em determinado local. 

16- Qualquer modalidade de jogo que estiver desenvolvendo antes do início do torneio, autorizado ou não, deverá 

ser interrompido imediatamente quando determinado pela organização. 

17- A organização poderá designar árbitros até para todas as mesas em disputa, podendo ser para apenas 

acompanhar o jogo e/ou para distribuir cartas. 

18- Será necessário definir as duplas primeiras colocadas no torneio e mesmo não haja jogo decide-se por sorteio de 

carta maior, 3 tentos, uma perna etc , para efeitos de destinar as devidas pontuações para o ranking de duplas, 

proibido fazer acordo, para preservar direitos dos demais participantes de ranking. 

19- Excepcionalmente poderá haver alteração deste regulamento para o melhor andamento do torneio, 

comunicando-se a todos, valendo a seguir. 

20- O Grupo Tupantruco destinará em todos os torneios, além da premiação mínima, no mínimo, dois troféus  para a 

dupla campeã e certificado de “ BOM DE TRUCO”. 

21- Causas de eliminação, não relativas ao desenvolvimento do jogo (poderá, nos casos que couber ser precedido de 

advertência): 

a. portar qualquer tipo de arma no recinto, acionando-se os meios policiais para providências; 

b. realizar “aposta” aproveitando o desenvolvimento da partida; 

c. agressões físicas; 

d.  agressões verbais bem como comportamento inconveniente com árbitro, adversário, parceiro e ao bom 

andamento do torneio; 

e.  mesmo por conduta individual que parceiro cometer e levar à eliminação o outro também será, não podendo 

voltar e não será ressarcido; 

f. utilizar indevidamente locais não destinados para o torneio e danos contra o patrimônio, tomando-se as medidas 

legais cabíveis; 

g. conduta inconveniente, mormente decorrente de embriaguez ou outra substância ; 

h. conduta que caracterize ameaça velada ou explicita contra adversário/organização, durante a partida ou não, 

constatada pelo árbitro de per si ou denúncia ; 

i. não cumprir as determinações da organização, dos árbitros e do corpo de segurança (conforme determinado pela 

organização); 
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j.  jogar sem camisa;  

k. conduta inconveniente/agressões, mesmo quando não estiver jogando, não estiver participando, seja no recinto 

ou arredores e decorrente de comportamentos/situações relativas ao torneio;  

l. petrechos no corpo, na vestimenta ou acessórios que possibilitem ocultar cartas e objetos para eventual utilização 

irregular no desenvolvimento do jogo ; 

m. utilizar celular durante o período da partida; 

n.  não portar o crachá de identificação e /ou RG, ou não apresentá-los quando solicitado; 

o.  subir na cadeira ou na mesa, causando ou não dano patrimonial; e, 

p. perder por WO. 

22- Toda eliminação, deste regulamento e das regras do jogo , em qualquer fase, elimina totalmente do torneio, e, 

exceto as letras b, j , l, m , n , o , p ” do n.º 21 supra fica impedido, no período de um ano de participar dos torneios 

organizados pelo Grupo Tupantruco, sendo que da análise do ocorrido participante que tiver comportamento que 

interferiu para o ocorrido ( ou conduta gerada por ele de menor gravidade ), conduta de menor gravidade, poderá ter 

penalidade menor tais como: eliminado do torneio, eliminado do torneio e de mais alguns ( não superior a três ) e/ou 

suspensão de até 6 meses, por decisão do árbitro coordenador, sendo que: 

a. punição por quantidade de torneios, não superior a três, terá validade de três meses cada um mesmo não haja 

realização, contado da data do fato; 

b. tentativa poderá  no caso concreto equivaler à consumação; 

c. punição poderá concomitantemente atingir várias pessoas de uma só vez; e, 

d. reincidência, conforme a normatização específica e  a pena base será aplicada em dobro. 

23- Menor de 18  anos não participará do torneio ( devendo comprovar  mediante documento quando solicitado pela 

organização – burlar essa norma é de responsabilidade do parceiro, inclusive eliminado quando de constatação ) e 

inclusive para permanecer no local  deverá estar acompanhado de um responsável. 

24- As cadeiras deverão ficar suficientemente afastadas da mesa de jogo ou no local em que for demarcado, pelo 

menos não apoiando os pés nas suas travessas. 

25- Os casos omissos serão resolvidos pelo árbitro coordenador, usando o “bom senso” e o tradicional 

desenvolvimento do jogo de truco. 

26- É franqueada a entrada e a fiscalização pelos órgãos competentes do poder público, inclusive cientificando-os 

previamente bem como acioná-los nos casos necessários. 

27- No torneio será afixado este regulamento e as regras do jogo devendo a organização cumpri-los e os 

participantes, por essa publicidade, a eles se submetem.  

 ADENDO AO REGULAMENTO      

A -  NORMAS  DE EMPARELHAMENTO DE DUPLAS. 

1- NO MÁXIMO DO POSSÍVEL NÃO CRUZARÁ DUPLAS DA MESMA CIDADE/EQUIPE. 

2- PELAS FICHAS DE INSCRIÇÃO ( SEMPRE DESCENDO ), A 8ª SERÁ CHAPÉU. 8 E ABAIXO , SEMPRE A 4ª. 
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3- INICIA-SE O SORTEIO DE CRUZAMENTOS COMPLETANDO-SE A PRIMEIRA MESA E SEQUENTES. 

4- SE SAIR CRUZADO A DUPLA  DESCE PARA A MESA ABAIXO,  DO LADO ESQUERDO DA TABELA, E COM A PRÓXIMA 

FICHA PROCURA-SE O EMPARCEIRAMENTO DA MESA EM FORMAÇÃO E NÃO ENCONTRANDO COLOCA-SE NA MESA 

ABAIXO,  JÁ EMPARELHANDO OU SE CRUZAR NOVAMENTE VAI COLOCANDO DO LADO ESQUERDO DA TABELA. 

5- APENAS NO FINAL DO EMPARELHAMENTO É QUE SE CRUZAR ( SORTEIA JUSTAMENTE PARA TER O CRUZAMENTO )  

VAI PEGANDO ( DA ÚLTIMA  MESA ATÉ A QUE HOUVE CRUZAMENTO ) E TROCANDO INICIANDO PELA MESA Nº 1 E 

QUE NÃO CRUZE, PEGANDO A DUPLA SEMPRE DO LADO DIREITO DA TABELA.   

6- PERTO DO FINAL DO TORNEIO, POR EXEMPLO, COM 8/6/4 DUPLAS QUE JÁ SE ANTEVÊ CRUZAMENTOS INEVITÁVEIS 

ETC , PODERÁ HAVER DIRECIONAMENTO PARA JÁ NÃO CRUZAR, UTILIZANDO O MELHOR CRITÉRIO POSSÍVEL, 

DIVULGANDO-O  PREVIAMENTE . 

7- PARA 64/32/16 DUPLAS, PELOS CRITÉRIOS CONHECIDOS E DE EVITAR O MÁXIMO DO POSSÍVEL, CRUZAMENTO, 

PODERÁ SER ELABORADA CHAVE. 

8- EM TORNEIOS ESPECIAIS DE PARTICIPAÇÃO RESTRITA O CRITÉRIO DE EMPARELHAMENTO, QUANDO NECESSÁRIO 

SER DIRIGIDO,SERÁ DEFINIDO POR REGRAS ESPECIAIS, DIVULGANDO-OS PREVIAMENTE.  

B – JOGOS QUE ULTRAPASSAR 01H30. 

1 – PODERÁ SER APLICADO AO FINAL DE QUALQUER RODADA: 

a. Espera sobrar quantidade par de mesas: 
b. Desloca as mesas além das mesas a utilizar na próxima rodada; 
c. Sorteia ganhadores dessas mesas para jogarem entre si, como mesa 1/2/3 e sequentes, inclusive para dupla que for 

para recompra; 
d. Se houver chapéu essas mesas não o serão; e, 
e. Se os ganhadores cruzarem cidade/equipe, pela melhor forma altera-se o emparelhamento, e, não sendo possível 

jogarão contra. 
f. O horário para termino do próximo jogo dessas mesas é o mesmo que os demais iniciaram a rodada, podendo em 

casos excepcionais conceder uma compensação. 

 

TUPANTRUCO DESEJA BOM JOGO E BOA SORTE A TODOS !! 

 

  

 


