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Da Promoção e Objetivo  

 

ART.: 1º  

O TRUCO UNIFAAT, categoria unissex Edição 2019 será organizada pela Equipe Eventos e será 

responsável também pela competição e suas regulamentações na modalidade dupla. 

ART.: 1.1º  

O Congresso Técnico (C.T.) foi realizado em vinte e dois de março de 2019, às 18h50, na sala 

D05 no Centro Universitário UNIFAAT, Atibaia - SP. Os representantes das equipes presentes 

na ocasião discutiram o Regulamento, com suas resoluções e explanação de seus artigos, 

sendo aprovados pelos presentes. Desde modo, entram em vigor a partir do primeiro jogo 

estipulado em tabela. 

II Da Realização ART.: 1.2º  

Os jogos serão realizados aos sábados, das 14h às 18h no seguinte local: 

Parágrafo segundo: Os jogos acontecerão nas quadras abaixo relacionadas, localizadas:  

LOCAL 1 – Estrada Municipal Juca Sanches, 1050 - Boa Vista, Atibaia - Centro Universitário 

UNIFAAT. 

III Dos Participantes ART.: 1.3º  

As duplas participantes do Truco UNIFAAT deverão ser consideradas conhecedoras das regras 

da modalidade Truco Paulista, bem como do Regulamento Geral e do Regulamento Específico 

de cada modalidade e se submeterão, sem ressalvas, a todas as conseqüências que deles 

possam emanar. 

IV Das Inscrições ART.: 1.4º  

Referente à categoria em disputa e valores da modalidade para a inscrição: 

Categoria Dupla 

Referente aos valores de inscrição - Dupla: R$ 10,00 (dez reais – Por equipe) 

Referente aos valores de Arbitragem  

Incluso no valor da inscrição 

Referente aos valores de Aluguel de Espaço  

Incluso no valor da inscrição 

Parágrafo Primeiro 

Fica vedada a participação das equipes que não efetuarem o pagamento das inscrições até a 

data estipulada em Congresso Técnico, 15 de maio de 2019. As equipes poderão realizar o 

pagamento na reunião do dia 7 de maio ou via depósito em conta. 

V Das Modalidade 

 

Modalidade Truco Paulista: ART.: 2.0º  

As duplas poderão inscrever no máximo 2 (dois) jogadores na ficha nominal, distinção por 

qualquer curso. 



ART.: 2.2º  

A dupla em que seu jogador e/ou qualquer membro da comissão técnica tentar ou agredir 

fisicamente, ofender de forma ostensiva e grosseira ou brigar dentro ou fora do campeonato, 

será multada em valores de R$50,00 (cinquenta reais) a R$ 300,00 (trezentos reais), que 

deverão ser pagos antes do início de seu próximo jogo inserido na tabela. 

Parágrafo Primeiro  

A Organização salienta que o jogador ou qualquer membro da comissão técnica, que for 

inserido em algum artigo do Regulamento ou Código Disciplinar Desportivo, será levado a 

julgamento podendo ser ou não suspenso pela comissão disciplinar da competição, mediante 

apresentação de recursos por parte da equipe dentro do prazo estipulado. 

ART.: 2.3º - (C.T.) - A competição sofrerá alterações nas regras oficiais assim como segue: 

Participantes - Duplas Fixas:  

As duplas serão fixas e matriculadas no Centro Universitário UNIFAAT. 

Novas duplas:  

Poderão ser formadas, antes de qualquer rodada mensal, por jogadores que não fazem parte 

de nenhuma dupla já existente. 

Jogador(es) Ausente(s) 

A. Quando faltar os 2 componentes da dupla, esta será considerada ausente na rodada. 

B.  Quando faltar somente um dos componentes da dupla, o jogador presente deverá 

aguardar a primeira rodada. Os primeiros jogadores que forem eliminados terão seus 

nomes sorteados entre si para compor a dupla, os pontos desta rodada serão 

creditados somente para a dupla original, onde o substituto somente participa como 

“Colaborador”. 

C.   A dupla só poderá ser composta por jogadores inscritos no Campeonato. 

Sorteio das Duplas 

As duplas presentes no dia serão sorteadas para jogarem entre si. A partir da segunda rodada, 

as quatro primeiras colocadas no Ranking deverão ocupar respectivamente as posições 1º, 2º, 

3º e 4º na tabela de jogos. 

Horário de Início 

O sorteio acontecerá às 13h30, somente entre os presentes. Terá tolerância de 15 minutos 

para os jogadores que estiverem em trânsito, estes deverão comunicar-se com o parceiro ou 

responsável pela organização pelo telefone. Após este horário, o jogador ou a dupla será 

considerada ausente. 

Casos Omissos ao Regulamento 



 Fica responsável pelos participantes do Norton Mattos para decidir pelos casos omissos a este 

Regulamento; 

Resolvendo também discussões entre duplas durante os jogos, sendo PROIBIDO qualquer tipo 

de insulto ou agressão. 

Validade da Rodada 

 A rodada será considerada válida somente se tivermos, no mínimo, oito duplas presentes. 

 

VI Da forma de disputa ART.: 3.0º – Duplas inscritas: 

 

ART.: 4º  

DOCUMENTAÇÃO  

Os atletas deverão, obrigatoriamente, apresentar antes do início dos seus jogos os seguintes 

documentos, para conferência:   

Documento com Foto: R.G. Original; CNH; Passaporte; Carteira de Trabalho;   

Carteirinha de Estudante; 

Parágrafo Primeiro 

Esta apresentação de documentos NÃO poderá ser feita via foto através de celulares, câmeras 

fotográficas, vídeos, entre outros. A não apresentação de qualquer um dos documentos 

anteriormente citados ou a não concordância das condições e dos procedimentos descritos 

neste Regulamento, implicará na impossibilidade de participação participantes em dias de 

jogos. 

ART.: 4.1º  

O jogador e a dupla que comprovada qualquer tipo de irregularidade, provinda através de 

recursos das equipes adversárias ou de investigação prévia da Organização da Competição, 

referente à documentação, será punido. 

Punição 

A. O jogador será automaticamente ELIMINADO da competição, NÃO cabendo qualquer 

tipo de recurso;  

B. A dupla na qual o jogador atuou irregular, será punida com irregularidade e multa em 

até R$100,00 (cem reais), que deverá ser paga antes do início de seu próximo jogo.  



C. A dupla será suspensa do campeonato e de todas as categorias que sua equipe esteja 

participando, sem direito a recurso; 

 

Parágrafo Primeiro 

 

Para efeito de irregularidades, seguem 

1. Atuar sem apresentar documento junto ao mesário em dias de jogos; 

2. Atuar sem apresentar a carteirinha de estudante (R.A.); 

3. Atuar com outro documento que não seja aquele permitido em Regulamento; 

4. Atuar com documento adulterado em data de nascimento, nome de mãe e/ou pai; 

5. Atuar com documento de outro atleta, estando este inscrito ou não na competição; 

6. Apresentar documento com foto adulterada ou antiga; 

7. Apresentar documento não plastificado, rasgado ou danificado; 

8. Apresentar documento através de foto vinculada à celular, máquina fotográfica e 

vídeos. 

ART.: 4.2º W.O. – A Organização informa que a tolerância de 15 minutos será respeitada 

apenas no primeiro jogo da rodada correspondente à tabela. A Equipe/Agremiação que não 

comparecer para jogar no dia e horário estipulados na tabela, respeitando os 15minutos de 

tolerância, será PUNIDA: 

A. Perderá o jogo, em favor da equipe adversária;  

B. Os gols ou os pontos terão efeito apenas para critério de desempate, não sendo 

anotados para nenhum jogador; 

C. A Agremiação será multada em até R$100,00 (cem reais), que deverão ser pagos antes 

do início do jogo subsequente;  

D. Em caso de W.O. no último jogo da fase (Ex: Final da primeira fase, Semi Final, Disputa 

de terceiro lugar), os jogadores inscritos serão passíveis de sanções e punições;  

Art.:2.5° 

Durante os jogos, o público presente em geral será monitorado. Será de responsabilidade da 

dupla intervir junto a este “torcedor”, caso este cause transtornos* enquanto ocorre o 

Campeonato. A equipe de arbitragem terá autonomia para suspender e/ou encerrar a partida 

em caso que julgar necessário fazê-lo. Havendo a paralisação da partida, os árbitros ou 

qualquer membro da organização presente no local, terá autonomia para solicitar a retirada 

daquele indivíduo (causador do transtorno) do local do jogo, podendo assim dar continuidade 

ou não à partida mediante avaliação prévia de segurança e saída do mesmo. Para efeito de 

transtornos*, segue:   

1. Jogar objetos; 

2. Cuspir, tentar ou agredir com uso físico ou verbal, qualquer jogador ou membro da 

dupla adversária ou da própria dupla, arbitragem ou pais e familiares;   



3. Tentar ou jogar qualquer material em um adversário, árbitro ou membro da comissão 

técnica durante os jogos, intervalos e após o término do evento;   

4. Permanecer próximo à equipe de arbitragem (árbitros e mesários), deferindo e 

ofendendo os mesmos com as palavras ostensivas e agressivas;   

5. Permanecer próximo à dupla deferindo e ofendendo os mesmos com palavras 

ostensivas e agressivas;   

6. Permanecer após o término dos jogos deferindo palavras ostensivas e agressivas 

contra qualquer pessoa (equipe de arbitragem, comissão técnica e jogadores 

adversários, pais e familiares).   

7. Criar conflito com outros fora de quadra que impeça a continuidade da partida;  

8. Adentrar ao jogo, durante ou após o término da partida, sem autorização prévia para 

questionar as decisões da arbitragem; 

Parágrafo Primeiro 

A dupla será ADVERTIDA primeiramente. Em caso de reincidência da ação de um torcedor 

identificado por parte da mesma Agremiação, sendo esta agremiação inserida em SEGUNDA 

ADVERTÊNCIA, a equipe será multada com valores que variam entre R$50,00 (cinquenta reais) 

e R$300,00 (trezentos reais).  

ART.: 3º 

 A entidade que se sentir lesada ou prejudicada, poderá entrar com recurso no prazo de 24h 

após o término da partida. Os recursos deverão ser entregues exclusivamente pelo e-mail: 

norton_mattos@hotmail.com. Não serão aceitos recursos fora do prazo estipulados ou sem a 

realização do pagamento no valor estipulado. Único:  

Para qualquer requisição de recurso, será cobrado o valor referente a cada ação para 

pagamento de honorários advocatícios. 

 

Recursos: 

1. Requisição para revisão de W.O. – Dupla R$100,00 (cem reais); 

2. Requisição para revisão de W.O. – Jogador R$100,00 (cem reais);  

3. Requisição para alteração de horário, local e data de jogos R$100,00 (cem reais);  

4. Efeito suspensivo de jogador R$120,00 (cento e vinte reais);  

5. Efeito suspensivo de membro da comissão técnica R$120,00 (cento e vinte reais); 

6. Erros de Fato: Arbitragem R$120,00 (cento e vinte reais); 

7. Revisão de Pena de jogador R$210,00 (duzentos e dez reais);  

8. Revisão de Pena para Comissão Técnica R$210,00 (duzentos e dez reais). 

 

 

 

 

norton_mattos@hotmail.com


VI Da Premiação  

 

ART.: 3.1º  

Primeiro colocado: troféus, camiseta, porta-copo, chaveiro, baralho. 

Segundo colocado: chaveiro, baralho. 

Demais participantes: chaveiros do evento conforme a quantidade. 

  

 

 

 


