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REGRAS BÁSICAS DO DOMINÓ

1 - O sistema de disputa será em duplas.
2 - Os jogos serão pelo sistema melhor de três (3) partidas de quatro (4) raios cada.
3 — Regulamento básico:
a)	Para o primeiro Raio de cada partida, mexerá as pedras qualquer dos jogadores, iniciando-se pelo doble de Sena. Nos Raios subsequentes, mexerá o jogador que iniciou o Raio anterior, seguindo pelo lado direito e serão retiradas 7 pedras cada jogador, não haverá sobra para compra.
b)	Mesmo pegando sete (7) dobles o jogo segue normal.
c)	Os jogadores não poderão segurar as pedras nas mãos, devendo colocá-las na mesa.
d)	As pedras uma vez arrumadas, não poderão ser tocadas, EXCETO no caso de toque involuntário na mesa ocasionando a queda de uma ou mais pedras, quando deverá ser novamente arramadas.
e)	Quando for sua vez de jogar, somente deverá tocar na pedra a ser jogada.
f)	A pedra uma vez tocada ou ameaçada deverá ser jogada, caso a mesma não couber, perderá o Raio.
g)	O jogador deverá jogar uma pedra por vez, mesmo que esteja com o jogo ganho, esperar o sinal do adversário avisando que passou.
h)	O jogador não poderá passar com a pedra na mão. Constatada essa infração, a dupla perderá o Raio.
i)	O jogador pegando a pedra errada, passando com a pedra para jogar ou mesmo jogando antecipadamente, mesmo que seja para sair, perderá o Raio.
j)	Em caso de fechamento de jogo, seja ele natural ou provocado, o jogador deverá jogar uma pedra por vez, pois caso contrário perderá o Raio. Neste caso também termina o Raio, devendo ser somados os pontos das pedras em poder dos jogadores, ganhando o Raio a dupla que possuir menos pontos.
k)	É  expressamente  proibido  cruzar  os  braços  ou   fazer  quaisquer  gestos   ou  sinais. Constatada essa infração, o infrator perderá o Raio.
l)	Em caso de haver empate na contagem de pontos, novo Raio deverá ser disputado, devendo iniciar o jogo o mesmo que o fez anteriormente.
m)	Todo jogador deverá usar somente a mesma mão com que iniciou o jogo, caso contrário perderá o Raio.
n)	Todo o jogador que não tem a pedra que caiba no jogo, ou mesmo aquela a ser jogada deverá fazê~la dentro de máximo dois (2) minutos.
o)	Durante o transcorrer das partidas os jogadores não poderão conversar, podendo fazê-lo logo após o término do Raio, até iniciar o outro, quando volta a ser proibido.
p)	As partidas serão fiscalizadas pela Comissão e a mesma terá plena autoridade para fazer os jogadores obedecer ao presente Regulamento, e esclarecer os casos omissos.

Critério de Classificaçaõ:

	 Pontos Ganhos

 Saldo de Partidas
 Saldo de Raios
 Confronto Direto
 Disciplina
 Idade
	 Sorteio

