
  

MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA/SESC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO 

PRIMEIRO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CANASTRA DE FAZENDA VILANOVA 

 

Modalidade: Canastra 

Horário dos jogos: 

Local: 

Critérios de desempate:  

1. Confronto direto (entre duas duplas); 

2. Saldo de pontos (pontos das cartas nos jogos); 

3. Pontos à favor (cartas); 

4. Pontos contra (cartas); 

5. Sorteio; 

Pontos em cada jogo:  A equipe poderá somar em cada jogo 3, 2, 1 ou 0 ponto, de acordo com 

o resultado do jogo; 

Local de jogo:  Os jogos deverão ser realizados num local tranquilo, sem ruídos que possam 

atrapalhar a partida.  As mesas dos jogos deverão estar isoladas do público. EXPRESSAMENTE 

PROIBIDO FUMAR 

REGRAS  - ÁS E REI 

• Para pegar o bagaço, precisa ter duas cartas na mão, sendo que a mesa não bate o 

jogo; 

• As cartas devem ser dadas pela direita, uma por uma, devendo no bagaço ser 

colocadas uma sobre a outra, sendo proibido mexer no bagaço com o intuito de ver 

as cartas. Pela inobservância desta regra, a dupla infratora perderá 50 pontos; 

• A canastra suja, poderá tornar-se limpa, se o coringa for do mesmo naipe. A canastra 

suja pode ter 2 coringas desde que um sirva como “2” e seja do mesmo naipe; 

• O coringa não tranca a mesa, e serve como “2”; 

• Poderão ser queimadas (fazer trinca) somente as cartas AS e REI; 

• A canastra suja vale 100 pontos, canastra limpa vale 200 pontos, a batida vale 50 

pontos. Para bater é preciso ter canastra. No caso de bater sem canastra a dupla 

perde 300 pontos, e quem bateu não poderá mais bater, apenas comprar e jogar fora 

(somente seu parceiro poderá bater); 



• O jogador que fizer a canastra não poderá bater o jogo na mesma jogada. Seu 

parceiro poderá bater o jogo. 

• Se ninguém conseguir bater o jogo, as cartas de mão vão para o bagaço, não 

contando para nenhuma das duplas; 

• Cada partida finaliza com 2000 pontos. Quando alguém atingir 1000 pontos, deverá 

abrir o quilo com 75 pontos. Para abrir o quilo, caso for utilizar o bagaço, contará 

somente a última carta da mesa. A dupla que errar a abertura do quilo terá que abrir 

com 90 pontos e se errar novamente com 120 pontos, salvo se o parceiro abrir na 

mesma volta. 

• Caso duas equipes ultrapassarem os 2000 pontos empatados, haverá nova rodada 

para o desempate, até sair o vencedor. 

• O jogador não poderá bater enquanto o outro estiver jogando. Os pontos deverão 

ser contados em voz alta. Até o número 7, as cartas valem 5 pontos. Coringa vale 1 

ponto.  Ás vale 15 pontos e as demais, do 8 até o Rei valem 10 pontos. 

• No início do jogo de cada noite o jogado tira uma carta, sendo que a carta mais alta 

inicia dando as cartas. O As será a carta maior. A contagem de pontos é feita para 

frente e as cartas que ficam na mão ao final do jogo serão contadas pela dupla 

adversária. 

• Iniciada a rodada da noite, não haverá mais troca de parceiros a não ser por motivo 

de força maior, autorizado pela comissão Organizadora; 

• As cartas serão dadas pelo lado direito, no sentido anti-horário; 

• Haverá fiscalização em todos os jogos, podendo ser desclassificada qualquer dupla 

que não estiver cumprindo o regulamento; 

• Durante os jogos é proibido conversar, sendo permitido apenas nos intervalos. 

• As duplas poderão conferir as cartas no início e no final das rodadas; 

• A dupla que não comparecer, perde por WO, somando os três pontos para a dupla 

adversária. 

• Todas as rodadas terão 3 jogos, cada um valendo 3 pontos; 

• Não poderá haver desistência durante os jogos, mesmo que esteja 2 X 0 para o 

adversário; 

• Solicitamos a colaboração de todos os esportistas e pessoas envolvidas na 

competição no sentido de colaborar com a organização, pois o objetivo principal é a 

integração entre os participantes; 

• As duplas deverão ser, obrigatoriamente formadas por pelo menos um jogador 

residente em Fazenda Vilanova. 

• Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pela comissão 

Organizadora; 

Composição da equipe: Duplas, com direito a um reserva para cada dupla; 

Se a dupla não estiver completa, não poderá iniciar o jogo. O tempo limite será de 5 

minutos, não cumprindo esta regra a equipe incompleta perderá por WO.  

Inscrições:   Somente será possível participar atletas maiores de 18 anos. As equipes poderão 

ser masculinas, femininas e mistas. 

As inscrições serão recebidas no tele centro da Prefeitura Municipal, devendo ser preenchida o 

formulário que será divulgado no site da Prefeitura Municipal. 


