
Regulamento Oficial – Campeonato de Truco 2017 

  

Capítulo I – Das Disposições Gerais 

   

Artigo 1º - Este regulamento é o conjunto das disposições que rege o campeonato interno 

organizado pelo Centro Acadêmico da Poli Santos  denominado campeonato de truco, e é de 

competência da Comissão Organizadora interpretar esse regulamento, zelar pela execução e 

resolver os casos omissos.   

  

Capítulo II – Do Período de Realização 

   

Artigo 2º - A competição será realizada nos dias 7 e 8 de Junho de 2017.  

Parágrafo Único - A data prevista para o término da competição somente poderá ser alterada 

pela Comissão Organizadora, e somente em caso de extrema necessidade.   

   

Capítulo III – Da Organização e Execução 

   

Artigo 3º - Ao CAPS caberá a promoção, organização e execução do Campeonato. 

  

Artigo 4º- A Comissão Organizadora do Campeonato sera composta pelos membros da atual 

gestao do CAPS.    

  

Capítulo IV –  Inscrições 

  

Artigo 5º - As inscrições das duplas deverão ser realizadas através da apresentação dos nomes 

dos atletas e mediante o pagamento da taxa de inscrição (R$10,00 por dupla)  

  

Capítulo V – Das Formas de Disputa   

  

Artigo 6º - Inobstante o Regulamento Oficial redigido pela Federação Paulista de Truco flertar 

com três sistemas de disputas (Jogo Livre, Carteada Cantada e Tombo na Última), o modal a 

ser seguido será o de JOGO LIVRE. Assim, adequando as normas oficiais aos critérios do Centro 

Acadêmico Poli Santos (CAPS), eis as regras para o desenvolvimento do truco: 

Parágrafo Único - JOGO LIVRE: As cartas podem ser dadas “picadas” com a primeira sendo do 

“mão”. É permitido a feitura do maço, assim como é permitido o desfiamento das cartas, NAS 



MÃOS, sem “montinhos”. Se o corte for “seco” ou não houver corte, o cortador poderá tirar 

cartas para o seu parceiro ou até para si, conforme o costume, respeitando-se as normas 

gerais adiante. 

  

Artigo 7º - Cartas: Ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dama, Valete e Reis 

§ 1º - Valor das Cartas: 

ZAPE: Manilha de maior valor, do naipe de paus. 

SETE COPAS: Segunda manilha, do naipe de copas. 

ESPADILHA: Terceira manilha, do naipe de espadas. 

SETE OUROS: Quarta manilha do naipe de ouros. 

CARTAS (ordem decrescente dos pesos): 3,2, Az, Reis, Valetes, Damas, 7,6,5 e 4 

EXCLUSÕES: 8,9 e 10 

EXEMPLO: Se virar um 5 de qualquer naipe, todos os 6 serão as manilhas, isto é, o 6 de paus 

passa a ser o zape; o 6 de copas é o sete copas; o 6 de espada a espadilha; e o 6 de ouros passa 

a ser sete-ouros, também chamado pelos paulistas de “pica-fumo”. 

§ 2º - O baralho deve ser entregue completo ao pé, exceto as três cartas previstas no jogo livre 

(8, 9, 10). 

§ 3º - O cortador poderá tirar cartas para seu parceiro ou para si, isto quando cortar a “seco” 

ou não cortar. Caso o embaralhador sujira o corte, o cortador deverá segui-la.  

  

Artigo 8º - Decisões: 

§ 1º - Na mão de 11 ou durante uma trucada, a decisão de jogar ou desistir, prevalecerá sobre 

um só parceiro, valendo, pois, a primeira iniciativa. 

§ 2º - As cartas devem ser dadas na sequência só quando for 11 a 11. Na mão de 11 para uma 

só equipe, é permitido olhar as cartas do parceiro. Quem trucar em mão de 11, perderá três 

tentos. Havendo empate na mão de 11 a 11, ninguém ganha tentos, passando o maço para a 

frente. Em caso de 11 só para uma equipe, o empate beneficiará os adversários com três 

tentos. Com cartas a provar vitória garantida em mão de 11, desnecessário se torna o 

desenvolvimento da jogada, bastando tão somente que essas cartas sejam mostradas. 

§ 3º - Empate: Havendo empate na primeira vaza o “mão” da primeira vaza deverá abrir a 

segunda vaza e assim sucessivamente. Havendo empate na primeira vaza, ninguém é obrigado 

a mostrar sua carta maior na segunda, mesmo com trucada, podendo a mão terminar na 

terceira vaza, valendo, pois, essa carta maior na jogada. Em caso de empate nas três vazas sem 

trucada, ninguém ganha tento, passando-se o maço para a frente. 

  

Artigo 9º -  Normas Gerais: 

§ 1º - É terminantemente proibido marcar-se as cartas, sob pena desclassificação sumária; 



§ 2º - É terminantemente proibido o uso de objetos que reflitam as cartas; 

§ 3º - Os jogos promovidos devem ser levados a efeito com baralhos apresentados pelo CAPS; 

§ 4º - Em jogadas normais é proibido olhar qualquer carta do parceiro, sob pena de perder o 

tento em jogo; 

§ 5º - O árbitro tem atuação livre, com total autonomia, podendo intervir em qualquer 

ocasião, quando então, com base no presente regulamento, poderá tomar as seguintes 

decisões: Advertência em caso de dúvida (registrando-se na ficha) e desclassificação dos 

infratores se confirmar ato ilícito, ou, no caso de já haver advertência, desclassificação sumária 

na reincidência; 

§ 6º - Nenhuma carta poderá ser queimada. Se de forma intencional pelo “pé”, perderá o 

tento e o maço. Se acidentalmente, dará cartas novamente. Não será permitido trocar as 

cartas com a justificativa de “três palhaços”. O cortador não poderá virar a carta;  

§ 7º - Na primeira vaza não se pode encobrir cartas, porém será permitido trucar; 

§ 8º - “Três é o jogo” (cada jogador deverá estar com três cartas em mão ao termino de cada 

carteada), no caso de carteada errada, aquele que receber mais ou menos cartas deverá se 

anunciar. 

§ 9º - Por qualquer motivo, não é permitido que os dois parceiros se levantem. Um só, em caso 

de necessidade e com prévia autorização do árbitro, por prazo determinado 

§ 10º - Só é permitida a troca de lugar após o término de cada raio, prevalecendo o direito da 

dupla que tiver a primeira iniciativa; 

§ 11º - Será apenas permitido jogar uma carta de cada vez; 

§ 12º - Nenhum jogador poderá ver a “boca” do baralho ou a carta de cima. Se for “pé” 

perderá a vez; se for cortador perderá a vez de tocar no maço, passando-o imediatamente; 

§ 13º - O horário das competições deve ser cumprido rigorosamente pelos participantes, sob 

risco de desclassificação; 

§ 14º - As decisões dos árbitros e da coordenação, devem ser acatadas pelos participantes; 

§ 15º - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do CAPS; 

  

Artigo 10º - Vocabulário: 

Carteada: distribuição das cartas. 

Dar cartas “picadas”: distribuir as cartas de forma adversa à carteada tradicional (3 em 3, 

juntas, entregues no sentido anti-horário sem pular nenhum jogador). 

Desfiamento: desfazer o maço com o corte. 

Corte “seco”: apenas um corte. 

A Mão: Corresponde à jogada das três cartas. A mão tem três vazas. 

O Pé: Aquele que deve jogar a última carta. O mesmo que embaralha e distribui as cartas. 



O Mão: o jogador que deve jogar a primeira carta. (aquele que está à direita do pé). 

Cortador: quem realiza os cortes (aquele que está localizado à esquerda do pé). 

Tento: ponto. 

Vaza: rodada. 

Raio: fechamento de uma queda de 12 tentos. 

Manilha: uma das quatro principais cartas de valor específico. 

Tombo ou Vira: carta que determina as manilhas ponto acima. 

 


