
 

 

 

 

 
                                      NOTA OFICIAL Nº 01                                          13/09/2021 

 
 

SINUCA 
Retificação do item 40 do Regulamento Geral  

 

I.       Poderão participar atletas sem restrição de gênero e divididos nas seguintes 

séries: 

 

a) Série PRATA: idade mínima:  16 anos.  Esta categoria destina-se a colocar em 

competição jogadores que não ocupam uma colocação de elite no ranking de seu 

clube e da Federação Mineira de Sinuca e Bilhar. Os atletas inscritos nessa categoria 

não poderão participar da Série OURO, e vice-versa.  Podendo no próximo ano 

mudar para a categoria OURO. Cada time será composto por 5 jogadores, onde todos 

jogarão entre si, totalizando 25 partidas, o primeiro time que chegar a 13 vitórias é 

declarado vencedor. 

 

Os jogos que já estiverem em andamento serão computados no resultado final, após a 

13° vitória de um dos clubes, não poderá ser iniciado outro jogo. 

 

Poderá ocorrer substituição de jogadores após o término de uma partida, contudo o 

jogador substituído não poderá entrar novamente. 

 

b) Série OURO: idade mínima: 16 anos. Esta categoria destina-se a colocar em 

competição jogadores de elite das equipes participantes. Quando uma equipe se 

inscrever nas duas séries, deverá obrigatoriamente relacionar para a série OURO os 

jogadores com melhor colocação em seu ranking.   

 

II.         Poderão ser inscritos o número máximo de 16 equipes em cada Série. 

 

III.        As regras, para todas as séries, são as específicas do jogo, editadas pela 

Confederação Brasileira de Sinuca e Bilhar, a chamada REGRA BRASILEIRA (jogo 

com uma bola vermelha e castigo de 07 pontos); 

 

IV.       Cada Clube poderá inscrever no máximo 10 (dez) e no mínimo 05 (cinco) 

jogadores para disputar cada série, escolhidos dentre os ranqueados na última 

competição interna do Clube. 

 

V. Em cada jogo as equipes serão formadas por 05 (cinco) jogadores, e os jogos 

deverão ser realizados em locais com 03 mesas, no mínimo. Cada jogador disputará 



 

 

na séria Ouro uma “melhor de 05” partidas e na série Prata uma “melhor de 05" 

partidas, contra todos os integrantes da equipe adversária, e vice-versa. As primeiras 

partidas serão indicadas por sorteio. 

 

VI. Após iniciados os jogos, os nomes dos jogadores relacionados na súmula não 

poderão mais ser alterados. 

 

VII.  Assim, o resultado final dos jogos será feito com a soma das vitórias de todos os 

jogadores das equipes disputantes. 

 

VIII.    A equipe que comparecer com pelo menos um jogador, não será considerado 

perdedor por W O, desde que tal jogador assine a súmula e dispute as partidas que lhe 

couberem; 

 

IX.       Em cada vitória serão computados 03 (três) pontos para a equipe vencedora, e 

havendo empate no número de pontos ganhos entre as equipes disputantes, em 

qualquer chave ou fase, serão aplicados, pela ordem, os seguintes critérios de 

desempate: 

 

a)  Quando do empate entre duas equipes: vantagem no confronto direto; 

 

b)  Não havendo possibilidade de aplicação do critério do confronto direto quando do 

empate entre duas equipes, ou quando do empate entre três ou mais equipes, serão 

aplicados os seguintes critérios, pela ordem: 

 

          1º - maior saldo de jogos em todos os confrontos da fase; 

 

2º - maior número de jogos a favor, em todos os confrontos da fase; 

 

3º - maior número de vitórias por 05x00 (Série Ouro) e 05x00 (Série Prata), em todos 

os confrontos da fase; 

 

4º - menor número de derrotas por 05x00 (Série Ouro) e 05x00 (Série Prata), em 

todos os confrontos da fase; 

 

5º - sorteio. 

 

  

Atenciosamente, 

  

Diretoria de esportes 

Copa Fecemg 2021 


