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REGULAMENTO ESPECÍFICO 2018 – DOMINÓ EM DUPLA 
 
INSCRIÇÃO 
Artigo D1º - Cada equipe poderá inscrever até 02 (duas) duplas para esta competição. 
I - as equipes poderão ser compostas por pessoas de ambos os sexos ou não. 
II - para a realização da competição de dominó serão necessárias a participação de no mínimo 04 (quatro) duplas de diferentes igrejas 
competindo. 
 
Artigo D2º - As inscrições serão feitas através do preenchimento da ficha de inscrição, fornecida pela Comissão Organizadora do 
FEST2018, assinalando a opção modalidade dominó dupla. 
 
Artigo D3º - É de responsabilidade do representante de cada equipe o correto preenchimento da ficha de inscrição, a fim de que os 
dados fornecidos facilitem a imediata verificação por parte da Comissão Organizadora do FEST2018. 
 
FORMA DA COMPETIÇÃO 
Artigo D4º - A primeira queda de uma partida será embaralhada e a saída caberá ao jogador que tiver o "doble" de 06 (seis) e as 
seguintes pelo saidor da vez (aquele da direita) sendo que o embaralhador será sempre o último a retirar as pedras da mesa. 
 
Artigo D5º - As pedras de cada jogador deverão ser dispostas em fila e só poderão ser tocadas para efetuar a jogada. Se o mesmo 
jogador tiver as 05 (cinco) pedras do mesmo número ou todos os "dobles" a jogada será anulada. 
I - Fica determinado que: 
II -A modalidade será disputada em 03 (três) partidas; 
III -Será declarada vencedora a dupla que marcar 02 (dois) pontos consecutivos, não sendo necessária a terceira partida. 
 
PRIMEIRA FASE / SEMIFINAIS / FINAIS 
Artigo D6º - As duplas participantes poderão ser divididas em uma única chave ou chaves distintas. Os números de ordem serão 
definidos por sorteio, que poderá ser feita no Culto de Abertura ou em outro local pela Organização, bem como a quantidade de duplas 
que se classificarão para as semifinais. Os critérios para definição de classificação das duplas serão: 
1º) Vitórias = 1 ponto; 
2º ) Confronto direto; 
3º ) Saldo de quedas e 
4º ) Sorteio. 
I - As fases seguintes serão jogos eliminatórios. Os emparelhamentos dos jogos serão definidos no Culto de Abertura ou em outro local 
pela Organização, após a definição da ordem de numeração das duplas. 
II - Em todas as fases, cada batida valerá apenas 01 (um) ponto, independentemente que tenha sido de “bucha”, “gabuada” ou nas 02 
(duas) pontas.  
 
Artigo D7º - Não é permitido o fechamento do jogo, sendo este somente de forma natural, e, quando ocorrer isto, será contado o 
menor número de pontos nas pedras por duplas, sendo aclamada vencedora. Não é permitido formular sinais ou códigos com o 
jogador-parceiro na tentativa de proveito do jogo. 
 
Artigo D8º - A dupla que não se apresentar no local em condições de competir conforme as regras, dentro de uma tolerância máxima de 
10 (dez) minutos, será considerada ausente e seu adversário será proclamado o vencedor do jogo (W.O.). 
 
Artigo D9º - Os demais casos de ordem técnica, serão resolvidos de acordo com as regras oficiais de Dominó. 
 
Artigo D10º - Os árbitros/mesário serão designados pela Comissão Organizadora. 
 
Artigo D11º - Os casos omissos desse Regulamento serão resolvidos pela Comissão de Arbitragem e/ou pela Comissão Organizadora do 
FEST2018. 
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