SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE
Fundada em 16 de junho de 1900
Brusque - SC

Sociedade Esportiva Bandeirante
Campeonato de Dominó Duplas – Troféu Juca Vechi
Regulamento/2013
1- A competição será de duplas fixas, em rodízio, respeitando as regras oficiais da
modalidade;
2- As rodadas serão disputadas as segundas-feiras às 20h30;
3- A cada rodada será realizado um sorteio para definição das mesas;
4- Os confrontos serão com 2 partidas até 150 (cem) pontos cada.
5- Em caso de vitória a dupla soma 2 pontos, em caso de empate soma 1 e em caso do
derrota a dupla não pontua na rodada.
6- Em caso de vitória de 150 à 0, a dupla vencedora receberá 1 ponto de bonificação.
7- O Campeonato será disputado em 12 (doze) rodadas, devendo ser descartados os 2
(dois) piores resultados de cada dupla;
8- Para cada rodada haverá a classificação, que serão somadas durante o torneio,
seguindo a pontuação de cada súmula;
9- Para critério de desempate será levado em conta a soma dos pontos obtidos por cada
dupla ao decorrer do campeonato;
10- Somente até a 3ª rodada poderá entrar duplas novas no torneio;
11- Os jogadores que ficarem sem duplas poderão ser os reservas, cada dupla poderá
utilizar um jogador reserva no máximo 2 vezes ao decorrer do campeonato;
12- Em caso de número ímpar de duplas, uma mesa terá 3 duplas, onde o vencedor da
primeira partida jogará a segunda partida com a 3ª dupla e a última partida será entre
o perdedor a primeira partida e a 3ª dupla.
13- A classificação estará sendo atualizada através do site do clube
www.sebandeirante.com.br e no mural do clube;
14- Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização.
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