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1. A competição será individual, em rodízio, respeitando as

regras oficiais da modalidade.
2. As inscrições ocorrerão a partir das 19h30min no dia e local da
competição;
3. No dia de competição, se o campeão de uma mesa tiver que ir

embora, joga o 2º melhor geral para a disputa do campeão da
noite.
4. Será considerado campeão da mesa aquele competidor que

alcançar o maior numero de pontos na respectiva mesa.
5. Após a classificação de quatro competidores, na noite, será

realizada nova disputa, com a mesa final da noite, para
classificação do campeão da noite.
6. No caso de haver mais de 04 mesas disputando o

campeonato, os quatro melhores classificados, ou seja, os
quatro competidores que alcançarem maior pontuação,
estarão classificados para a mesa final da noite.
7. No caso de haver menos de 04 mesas, estarão classificados

para a mesa final da noite, os campeões de cada mesa e os
melhores classificados com maior pontuação, excluídos
aqueles campeões de cada mesa.

8. A fórmula de disputa será através de 03 partidas, com rodízio

entre os participantes, até 100 pontos cada partida.
9. O campeonato será disputado em 8 rodadas.
10. A final do campeonato rei do dominó, será realizada com os 8

campeões de cada rodada.
11. Caso um competidor já campeão de uma noite, se consagre

campeão em outra noite, o melhor classificado naquela
segunda noite estará classificado como campeão da noite
para a final do rei do dominó.
12. A final do campeonato rei do dominó obedecerá a mesma

fórmula da disputa do campeonato, com duas mesas
constituídas por meio de sorteio entre os 08 campeões de
cada rodada.
13. Para a final do campeonato rei do dominó, estarão

classificados os dois melhores classificados em cada mesa,
ou seja, aqueles dois que alcançarem maior pontuação em
cada mesa.
14. Será consagrado campeão do campeonato rei do dominó

aquele competidor que alcançar maior pontuação na mesa
final, obedecida a mesma fórmula de disputa de todo o
campeonato.
15. A classificação estará sendo atualiza através do site do clube

www.sebandeirante.com.br e no mural do clube.
16. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela

organização.
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