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REGRAS BÁSICAS DO JOGO DE TRANCA
/ - DA DISTRIBUIÇÃO DAS CARTAS
•   A distribuição deve ser iniciada pelo jogador que através de sorteio, tirar a carta maior cuja sequência vai de 2 a Az.
•   As cartas depois de embaralhadas deverão ser cortadas pelo jogador à esquerda e devolvidas ao carteador que distribuirá uma a uma, em sentido anti-horário, perfazendo um total de 11 cartas para cada jogador, depois o jogador que cortou o baralho deverá também distribuir, 2 montes de 11 cartas, que são chamadas de "mortos".
II - DOS MORTOS
•   Após separados pelo contra pé os mortos devem ser colocados o primeiro sobre o segundo, e quem bater primeiro fica com de cima. Caso ocorra a condição de um bater, pega o primeiro morto e na sequência o outro bate direto (antes do primeiro descartar) quem bateu direto fica com o segundo morto, e terá direito de descartar de imediato.
•   A dupla que não conseguiu pegar ou baixar o morto antes do encerramento da rodada (quer seja pelo bate de uma das duplas ou término das cartas da mesa) perde 100 pontos.
Ill- DAS COMPRAS E DESCIDAS DAS CARTAS
•    O início de cada rodada, o mão do jogo tem o direito de 2 compras, desde que a primeira seja descartada antes de juntar com as demais na mão. Caso a 1a carta comprada seja juntada as demais na mão, não poderão comprar a 2a carta, independente se a 1a serviu ou não.
•    Os jogos poderão ser baixados da seguinte forma:
•    LAVADEIRA(S) - com cartas do mesmo valor e naipes iguais;
•  SEQUENCIAL(AIS) - a(s) seqüência(s) só podem ser feitas com cartas do mesmo naipe e da carta 4 para cima, sendo que a carta Ás só vale depois da carta Reis.
•   Jogos do tipo "LAVADEIRA(S)" e “SEQUENCÍAL(AIS)" admitem a colocação da carta 2 (coringa) de qualquer naipe, só que se tomarão após a 7a carta em canastra ''suja"
•   Cada jogador deve proceder à troca(s) de 3 vermelho(s) antes de fazer a compra normal da mesa ou do maço. Caso compre a mesa ou o maço antes da troca, a troca somente poderá ser feita na próxima rodada.
•   Não será permitido baixar ou intercalar mais de um coringa num mesmo jogo,
•   Somente será permitido comprar a mesa se a última carta descartada servir para ser colocada no jogo já baixado ou, para formar um novo jogo a ser baixado com o auxilio de no mínimo de 2 cartas.

IV - DO JOGO
•    Os três não entram no jogo normal. Os três vermelhos são colocados sobre a mesa, à direita do jogador na sua vez de jogar, e deverá comprar outra carta para substituí-lo. Cada 3 vermelho contará 100 pontos para o jogador ou para a dupla, desde que tenha pelo menos uma canastra. Se não conseguir fazer canastra, o jogador ou a dupla perderá 100 pontos para cada três vermelhos à sua frente.
•   Os três pretos são chamados "tranca" e, quando descartados, o jogador seguinte não poderá comprar o bagaço. A dupla que ficar c/ três preto na mão pagará 10O pontos negativos p/cada três preto.
•   Para baixar as cartas é necessário ter no mínimo três cartas em sequência ou terno, com ou sem uso do coringa (carta 2). Depois de baixar as três cartas, na sequência ou na lavadeira poderá ser baixada de uma ou mais cartas. Para comprar as cartas da mesa é necessário que o jogador acerte o outro no par, na seguida, ou em jogo já baixado. O coringa pode ser descido a qualquer hora na vez, menos em jogo que já tenha coringa. O descarte do coringa não tranca o jogo, e poderá ser aproveitado pelo jogador seguinte desde que o mesmo possua nas mãos um par ou uma sequência.
•   O jogo só segue quando o jogador que comprou descartar, ou se lixou deixar uma carta vista sobre a mesa, se a carta estiver virada o jogo não segue,
•   A carta é dada como descartada somente quando cair na mesa, caso o jogador esteja com uma carta na mão para descartar, mesmo que ela tenha sido vista pelo adversário ele poderá arrepender-se e voltar.
•    O jogador que for descer uma carta, jogo ou coringa, ele deverá determinar para seu parceiro onde será colocada a mesma, caso o jogo esteja descido do outro lado.
•   Se acabarem as cartas do maço ou da mesa e não houver bate, as cartas da mão deverão ser pagas e a compra do último descarte só poderá ser feita pelo jogador seguinte se encaixar em seu jogo, par ou seguida na mëo, caso contrário encerra-se a mão.
•   Após o término das cartas do maço e os mortos ou um deles ainda não foi levantado por umas das duplas, encerra-se a mão, pois os mesmos não farão parte do jogo e as duplas perderão 100 pontos cada (quando os dois mortos não forem levantados).
V-DOS BATES
•    Para pegar o morto não é preciso ter canastra. Quando o jogador bate direto, sem descarte, verifica se tem a carta 3 (três) vermelha, havendo, procede à troca e dá sequência a jogada, baixando cartas ou descartando.
•    Quando o jogador bate indireto com descarte, pega o morto, verifica a existência da carta 3 (três) vermelha e na sua vez procede a troca e dá sequência à jogada,
•   Se quem já pegou o morto tomar a bater terminará a partida. Se a outra dupla não pegar o seu morto, deverá descontar 100 pontos correspondentes ao morto, além das cartas que tiver em mãos. É necessário ter peto menos uma canastra para bater (suja ou limpa).
•   Se, por acaso, um jogador efetuar o bate final sem ter canastra (suja ou limpa), será penalizado com 100 pontos negativos por incidência e, também como "CASTIGO", esta dupla somente poderá efetuar o bate final após 3 rodadas (motivo: houve exposição de cartas/jogo).
VI - DA CONTAGEM E ACOMPANHAMENTO DOS PONTOS
•    O jogo será disputado em uma única partida e a dupla que atingir primeiro 3000 pontos será considerada vencedora. Se as duas duplas fizerem mais de 3000 pontos cada, vencerá a que tiver a maior pontuação.
•   A dupla que não pegar o morto perderá 100 pontos.
•    Canastra limpa - 200 pontos (sequência ou lavadeira de 7 ou mais cartas do mesmo naipe).
•    Canastra suja -100 pontos (sequência ou lavadeira de 7 ou mais cartas com o coringa).
•   A carta 2 (dois) é considerada como coringa.
•    O coringa substitui qualquer carta, menos a carta 3 (três ) preta que é "tranca" e 3 (três) vermelha que é o dólar.
•    Batida final 100 pontos.
•   Na contagem geral da mão jogada todas as cartas valem 10 pontos (tanto para mais, quanto para menos. Exceto as cartas três (preta ou vermelha).
•   A contagem dos pontos deverá ser feita em conjunto com o adversário sendo as cartas abertas sobre a mesa para conferencia das duplas.
•   Caso uma dupla consiga bater a rodada antes de a outra baixar qualquer carta, a dupla que não baixou além dos 100 pontos negativos do morto, perde também a somatória das cartas na mão (10 pontos para cada uma) e 100 pontos para cada 3 vermelho ou preto que tiver.
•   A dupla que tiver 3 vermelho(s) na mão após o bate finai e não possuir no mínimo 1 canastra perde 100 pontos para cada carta com essas características, O mesmo número de pontos negativos deve ser descontado a cada 3 preto(s) apôs o bate final
•   A cada 3 vermelho(s) com canastra vale 100 pontos positivos cada.
VII - JOGOS INCOMPLETOS OU COM CARTAS INDEVIDAS
•   Constatado que, algum jogo tenha sido baixado faltando cartas, ou com cartas indevidas, o mesmo será considerado NULO em termos de cartas e canastras, se houver, e a dupla que baixou perde pontos negativos com as respectivas cartas, inclusive, não será permitido baixar mais cartas neste jogo.
VIII - DA ÚLTIMA COMPRA
•   Depois de levantada a última carta do maço, somente terá direito jogar na rodada o jogador seguinte, desde que, pelo menos, uma das cartas da mesa sirva para ser baixada.
•    Quando do bate direto para levantar o morto, com a última carta da mesa, o mesmo deverá ser baixado normalmente e, se tiver 3 vermelho(s), este também deverá ser baixado no jogo, e não haverá troca para os mesmos.
•   Quando a última carta da mesa for 3 vermelho, este deverá ser baixado normalmente no jogo e não haverá troca para o mesmo.

IX- DAS CONVERSAS / INDAGAÇÕES E PENALIDADES
•	Qualquer conversa ou indicação de um jogador ao companheiro, solicitando para baixar cartas, levantar cartas, bater o jogo, etc, perderá 100 pontos negativos a cada incidência. 
•   Mostrar carta ao companheiro, questionar se tem coringa, baixar carta indevidamente e levantar em seguida, também perde 100 pontos por incidência, portanto, qualquer ato tentando mostrar ou questionar ao companheiro sobre cartas que tem na mão, também é passível de penalidade, nos mesmos moldes acima.
•    Será permitido um jogador questionar ao parceiro ou a qualquer um dos adversários o número de cartas que tem nas mãos, desde que estas estejam fechadas (juntadas) na mão ou sobre a mesa.
X- DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão esclarecidos pela comissão organizadora.


Critério de Classificação:

	 Pontos Ganhos

 Saldo de Pontos
 Confronto Direto
 Disciplina
 Idade
 Sorteio


