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No Dominó Feminino tivemos apenas a empresa Altenburg com uma equipe inscrita na competição, com isso a
competição não será realizada, e a equipe já está classificada para as Fases Microrregional e Estadual.

PARTICIPANTES DA 2ª ETAPA DO DOMINÓ MASCULINO DE BLUMENAU 2018

1. ALTENBURG: Robson Ricardo Cé / Joaci de Quadro
2. ALTONA - A: Vanderlei Justen / Inoel Oliveira dos Santos
3. ALTONA - B: Reinaldo Fronza Junior / Geliel Barbosa
4. ALTONA - C: Ricardo Alexandre Cesar / Ricardo Schoma
5. RESTOQUE: Luciano Haendchen / Roberto Carlos Altini

REGULAMENTO TÉCNICO DO DOMINÓ
Art. 45º - A modalidade de DOMINÓ será disputada no naipe masculino.
a) Cada equipe poderá inscrever 2 atletas, que poderão participar do evento, os
quais deverão ser identificados antes do início da 1ª partida da fase em disputa.
b) Um jogo será disputado em 1 (uma) partida vencedora de 150 (cento e
cinquenta) pontos. A pontuação de cada queda, será a soma de pontos das pedras
que restaram nas mãos da dupla perdedora da mesma, creditada para a equipe
vencedora.
c) Para cada início de partida, as pedras serão embaralhadas pelo fiscal, cabendo a
saída para quem tiver o double seis. Nas demais quedas, as pedras serão
embaralhadas pelo jogador saidor da queda anterior, sendo este o último jogador
a comprar, cabendo a saída ao jogador colocado à sua direita.
d) As pedras deverão ficar, obrigatoriamente, sobre a mesa, dispostas em uma
fileira.
e) Joga-se com qualquer número de doubles ou pedras do mesmo naipe.
f) Verificando-se empate na contagem de pontos provenientes de uma fecha, seja
obrigatória ou não, perderá a dupla que fechou.
g) Somente será permitido que os atletas se levantem da mesa após autorização
pelo fiscal da partida.
▪ Penalidades:
1) O jogador que tocar em qualquer pedra, na sua vez de jogar, deverá jogá-la,
salvo se não servir em nenhuma das pontas, o que será, então, comprovado pelo
fiscal, sendo penalizado com 5 (cinco) pontos.
2) Atitudes, gestos ou sinais que caracterizem vantagens, se comprovados pelo
fiscal, acarretam penalidade de 20 (vinte) pontos.

3) O jogador que passar com pedra na mão, ignorando tê-la, será penalizado com
40 (quarenta) pontos, sendo a queda considerada finda.
4) “Gato” caracteriza-se pela colocação indevida de uma pedra na mesa. O jogador
será penalizado com 30 (trinta) pontos.
5) Mostrar ou derrubar uma ou mais pedras: a dupla será penalizada com 10 (dez)
pontos.
6) Todos os pontos provenientes de penalidades terão que ser creditados
imediatamente à equipe não infratora. Se, ao creditar os pontos, a equipe atingir
150 (cento e cinquenta) pontos, ela será declarada vencedora.
7) Não é permitido o uso de celular ou equipamentos eletrônicos, sem a permissão
do árbitro. Os celulares deverão permanecer desligados ou no modo silencioso.
Pena de 40 pontos
8) Em caso de atitudes antidesportivas ou de indisciplina, a dupla poderá ser
desclassificada.
h) Quando três equipes terminarem em igualdade de pontos, serão empregados
os seguintes critérios de desempate:
▪ Três ou mais equipes:
- Saldo de pontos nas partidas dos jogos realizados entre si, na fase ou etapa em
que ocorreu o empate.
- Saldo de pontos nas partidas dos jogos realizados na fase ou etapa em que
ocorreu o empate.
- Persistindo, o sorteio define a classificação.
i) É obrigatório o uso do uniforme;
j) Quem não estiver jogando, não deverá ficar em volta das mesas de quem
está jogando.
l) Não será permitido o consumo de bebida alcóolica durante as partidas.

FÓRMULA DE DISPUTA DO DOMINÓ MASCULINO
Data: 22 de Setembro
Local: Associação da Altona
Horário: 14:30 horas
O DOMINÓ MASCULINO será disputado em uma chave única com as 5(cinco) equipes
inscritas, no sistema de eliminatória simples, ou seja, as equipes que perdem os seus
confrontos vão sendo eliminadas da competição.
As partidas serão disputadas em uma única partida até 150(cento e cinquenta) pontos.
A Equipe Campeã terá vaga assegurada na Fase Estadual, que acontecerá nos dias 24
e 25 de novembro em Blumenau.
As Equipes Vicê Campeã e a 3ª Colocada terão vaga assegurada na Fase
Microrregional, que acontecerá no dia 06 de outubro no SESI de Blumenau.
Observações:
 Todos os atletas deverão estar presente no local dos jogos as 14:30 horas,
com tolerância de 15 minutos;


 Todos os atletas deverão comparecer no local dos jogos munidos de um
documento oficial com foto;

 Será obrigatório o uso de uniformes.

TABELA DO DOMINÓ MASCULINO

01 -ALTENBURG
163 x 27
02 -ALTONA - B

1

ALTENBURG
37 X 155

3

ALTONA - A
5

03 -ALTONA - A
93 X 179

ALTONA - C
*** CAMPEÃO ***

04 -ALTONA - C
177 X 40

2

ALTONA - C

05 - RESTOQUE

ALTENBURG
172 X 120
RESTOQUE

4

ALTENBURG
*** 3º LUGAR ***

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA 2ª ETAPA DO DOMINÓ MASCULINO DE
BLUMENAU 2018
1º LUGAR: ALTONA - C
Ricardo Alexandre Cesar / Ricardo Schoma
2º LUGAR: ALTONA - A
Vanderlei Justen / Inoel Oliveira dos Santos
3º LUGAR: ALTENBURG
Robson Ricardo Cé / Joaci de Quadro

A equipe da ALTONA - C está classificada para a Fase Estadual dos
Jogos do SESI, que acontecerá nos dias 24 e 25 de novembro em
Blumenau.
As equipes da ALTONA - A e da ALTENBURG estão classificadas para
a Fase Microrregional dos Jogos do SESI, que acontecerá no dia 6 de
outubro em Blumenau.

