
 
 

REGULAMENTO GERAL 
 

I - DOS OBJETIVOS 
 
A Secretaria Municipal de Esportes de Arapongas / SEMESP, tem os seguintes objetivos ao promover 
a edição 2018 dos Jogos do Idoso / JIA. 
 
• Oportunizar a aprendizagem e permitir a inclusão social a partir da prática esportiva. 

 
• Proporcionar a integração entre as comunidades, por meio de competições esportivas baseadas 

no espírito de igualdade, respeito, justiça e confraternização. 
 
• Permitir o enriquecimento e a troca de experiências entre os atletas por meio da interação com 

novas realidades, valorizando as diferenças e diversidades. 
 
• Desenvolver estratégias e procedimentos éticos para a condução e o alcance dos objetivos 

estabelecidos pelas regras dos jogos nas diversas modalidades esportivas. 
 
 
II - DA FINALIDADE 
 
Art. 1º – Os jogos do JIA tem como objetivo promover socialização entre os idosos com idade superior 
a 60 anos, permitindo sua participação em atividades esportivas, melhorando assim a cidadania. 
 
III - DA JUSTIFICATIVA 
 
Art. 2º – Os jogos do JIA fundamenta-se em valores éticos e morais desenvolvidos através dos jogos 
e da convivência entre os seus participantes. 
 
IV - DA PROMOÇÃO 
 
Art. 3º – Os jogos do JIA é promovido pela Prefeitura Municipal de Arapongas. Para o ano de 2018 
temos como parceiros as Secretarias Municipais de Esporte e Ação Social. 
 
V - DA COMUNICAÇÃO 
 
Art. 4º – Os participantes do JIA deverão ser conhecedores deste regulamento, da Legislação 
Esportiva Aplicável e, igualmente, dos atos administrativos complementares, ficando sujeitos a todas 
as suas disposições e às penalidades que deles possam emanar. 
 
Obs.: Complementarão este regulamento os Boletins Técnicos e as Notas Oficiais expedidos pela 
Coordenação Técnica. 
 
VI - DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
 
Art. 5º – Todos os documentos solicitados neste regulamento deverão ser encaminhados à Secretaria 
Municipal de Esportes – C.I.E Prof. Maurinho até o dia 21/09/2018. 
 



 
 
 
Obs.: Os Responsáveis Legais deverão realizar todos os procedimentos de inscrição de forma correta 
de acordo com o previsto neste Regulamento e informações da Secretaria Municipal de Esportes onde 
irá inscrever-se. 
 
Art. 6º – O boletim oficial e qualquer outra informação serão fornecidos ao participante na Secretaria 
Municipal de Esportes e/ou por e-mail. 
 
 §1º – Todos os materiais de comunicação do evento, assim como a programação dos jogos e os 
boletins informativos, serão disponibilizados via e-mail para todos os participantes. Ficando a equipe 
responsável pelas consequências da não observância deste artigo, isentando a Coordenação dos Jogos 
do Idoso / JIA de qualquer informação por parte de terceiros. 
 
Art. 7º – Os Jogos do Idoso / JIA serão realizados no CIE Prof. Maurinho e CCI Tia Sú, visando um 
melhor atendimento às necessidades de cada modalidade. 
 
VII - MODALIDADES 
 

MODALIDADES 
ATLETISMO 
CACHETA 
DAMA 
DANÇA 
DOMINÓ 
GINCANA 
TRUCO 
 
 
Art. 8º – Os Jogos do Idoso / JIA, da Prefeitura Municipal de Arapongas será dividido em categorias, 
assim definida: 
 
§1º – Entende-se por modalidades individuais: dama, dominó, atletismo, cacheta,; dupla: truco,  
dança; coletivas: gincana. 
 
§2º – Para fins de definição de categoria será considerado o ano de nascimento do atleta/jogador. 
 
Art. 9º – As equipes poderão ser inscritas, respeitando-se o limite de inscrições por 
modalidade/categoria, citados no Art. 7. 
 
Art. 10º – O atleta/jogador poderá ser inscrito em todas as modalidades. 
 
Art. 11º – Todos os participantes deverão zelar para que as finalidades e objetivos dos Jogos do Idoso 
sejam observados durante todo o seu transcurso. Bem como para o cumprimento deste regulamento. 
 
 



 
 
 
 
VIII - DA COMPETIÇÃO 
 
 
O I Jogos do Idoso / JIA será realizado entre os dias 25,26,27 e 28/09/2018. 
 
No dia 25/09/2018 realizaremos o desfile de abertura do evento. Para o desfile será obrigatória a 
participação dos atletas. A abertura do evento será às 13:30 horas no Ginásio de Esportes CIE- Prof. 
Maurinho. Após o desfile teremos uma apresentação artística. 
 
Art. 12º – Para todos os jogos, o atleta / jogador, deverá se identificar junto ao árbitro e representantes 
da Coordenação Geral. 
 
Art. 13º – Os jogos e competições terão início na hora fixada, podendo ser alterados pela Coordenação 
Geral dos jogos. 
 
Art. 14º – As datas, horários e locais dos jogos e competições serão determinados pela Coordenação 
Geral, bem como qualquer alteração por motivo relevante. 
 
§1º – É de responsabilidade do representante da equipe estar atualizado com os horários e locais de 
realização dos jogos e comunicar com a Coordenação Geral qualquer alteração. 
 
Art.15º – O atleta / jogador, técnico ou representante expulso, fica automaticamente impedido de 
participar da próxima partida, sendo passível de outras penalidades, de acordo com o regulamento. 
 
Art. 16º – A equipe que incluir em qualquer competição, atletas / jogadores, técnicos ou representantes 
irregulares, perderá os pontos adquiridos e poderá, ainda, sofrer sanções de acordo com o regulamento. 
 
 
IX - DA PREMIAÇÃO 
 
 
Art. 17º – Serão concedidos os seguintes prêmios aos participantes: 
 
• Medalha: 1º 2º e 3º lugar, por atleta, em cada modalidade; 

 
 
X - DAS PENALIDADES 
 
 
Art. 18º – São passíveis de punição todos aqueles que, direta ou indiretamente, estando ligados aos 
Jogos do Idoso / JIA, provocarem distúrbios, de qualquer espécie, danificarem instalações e 
equipamentos nos locais de competição, infringirem disposições deste regulamento e aqueles que 
tentarem desvirtuar os objetos dos mesmos. 
 
Art. 19º – os casos disciplinares, omissos neste regulamento serão julgados pela Comissão Disciplinar, 
cujas decisões serão irrecorríveis e inapeláveis. 



 
 
 
XI - DAS MODALIDADES 
 
• Atletismo 
• Cacheta 
• Dama 
• Dança 
• Dominó 
• Gincana 
• Truco 

 
XII - REGULAMENTO 
 

• ATLETISMO: A definir na Reunião Técnica. 
 

• CACHETA: Coringa: a carta que pode substituir qualquer carta em uma sequência ou trinca. 
Vira: é a carta do maço que será virada para determinar o coringa, que será sempre a carta acima da 
que foi virada, obedecendo-se a cor. Ex.: virado o 8 de paus, todos os 9 pretos serão coringas 
Trica: três cartas do mesmo valor e de naipes diferentes, sendo que os jogadores poderão agregar uma 
ou duas cartas do mesmo valor, desde que seja dobrada (do mesmo naipe). Ex.: 5 de copas, 5 de paus, 
5 de ouros e outro 5 de ouros). 
Sequência: três ou mais cartas seguidas, do mesmo naipe. O ÀS, nas sequências, pode servir acima 
do Rei ou abaixo do dois. 
Rodada: uma sequência de jogadas que ocorre até que algum jogador bata. 
Bater: combinar e baixar as nove cartas ou 10 cartas (as nove que recebeu mais a da compra), 
formando trincas e/ou sequências. 
Ordem das cartas: Da menor para a maior – A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K. 
Maço: é o bolo de cartas que sobra após a distribuição. 
Lixeira: é o bolo formado com as cartas descartadas, onde apenas a última carta é visível. 
Ficar na boa: precisar de apenas uma carta para bater. 
Furar a fila: é comprar da lixeira fora da sua vez para bater. 
Se queimar: quando um jogador não pode mais furar afila na rodada. 
O Jogo: Após a distribuição das cartas, revela-se a carta do topo do monte – a Vira. O primeiro jogador 
compra uma carta do maço, tenta formar jogos e se possível bater. Descarta uma carta dando início a 
lixeira. Quando o jogador descarta uma carta, a vez é passada ao jogador seguinte, seguindo sentido 
horário. O jogador seguinte poderá comprar do maço ou comprar a última carta descartada na lixeira. 
Um jogador que achar que pode bater comprando apenas mais uma carta (que completaria seus jogos) 
pode anunciar que está na boa. Um jogador na boa pode furar a fila. Porém, se um jogador furar a fila 
mas não conseguir ou puder bater, ele se queima. A partida termina quando alguém bate. Um jogador 
pode bater com 9 ou 10 cartas. Quando bate com 9 cartas, ele descarta uma carta, e quando bate com 
10 não descarta nada. É importante dizer, que para bater, qualquer jogador que tiver avisado que está 
na boa poderá furar a fila. Só é permitido usar 1 (um) CORINGA na mesma sequência ou trinca. 
Contagem: Cada jogador começa com 10 pontos. Quando um jogador bate uma rodada com 9 cartas, 
todos os oponentes perdem 1 ponto. Se bater com 10 cartas, os oponentes perdem 2 pontos. Um 
jogador que fica com 0 pontos sai do jogo e o jogo continua até que sobre apenas um jogador, que 
será o vencedor. 
 



 
 
• DAMA: Cada equipe será formada por 01 (um) atleta / jogador, não tendo reserva, sendo a 

premiação individual. 
-O lance inicial cade sempre às pedras brancas. 
-A pedra anda só para frente, uma casa de cada vez. 
-A dama anda para frente e para trás, quantas casas quiser. 
-A tomada é obrigatória, não existe “SOPRO”. 
-A pedra toma dama e dama toma pedra. 
-A pedra e a dama, tanto toma para frente como para trás. 
-Se no mesmo lance se apresentar mais de um modo de tomar, é obrigatório executar o lance que 
tome o maior número de pedras - “LEI DA MAIORIA”. 
-Dama e pedra tem o mesmo valor tanto para tomar como para serem tomadas. 
-A pedra que durante o lance de tomada de várias pedras, apenas passe por qualquer casa da coroação, 
não será promovida à dama. 
-Na ação do lance de tomada, é permitido passar mais de uma vez pela mesma casa vazia, mas não é 
permitido tomar a mesma pedra mais de uma vez. 
-As pedras tomadas não podem ser retiradas do tabuleiro antes de completar o lance de captura. 
-Pedra tocada é pedra jogada, é obrigatório jogar a pedra tocada. 
-A grande diagonal preta do tabuleiro deve ficar sempre a esquerda de cada jogador. 
-Ganha a partida o participante que tomar as pedras do adversário, ou deixar sem movimento possível. 
-Verificando-se que durante 15 lances sucessivos foram feitos apenas movimentos de dama, sem 
tomadas ou deslocamentos de pedra, a partida será considerada empatada. 
 
• DANÇA: A definir na Reunião Técnica. 

 
• DOMINÓ: A definir na Reunião Técnica. 

 
• GINCANA: A definir na Reunião Técnica. 

 
• TRUCO: O jogo tem 4 participantes que formam duas duplas, devendo sentar em posições 

alternadas. Serão distribuídas 3 (três) cartas para cada participante. 
Das Definições: Manilhas – as cartas que valem mais em cada rodada; 
Vira – a carta que é virada para definir quais serão as manilhas; 
Rodada – uma sequência de 4 (quatro) jogadas, onde cada jogador joga uma carta; 
Mão – composta de duas a três rodadas, e vale inicialmente 1 ponto; 
Truco – proposta para subir o valor de pontos da mão (pode ser para 3, depois 6, 9 e finalmente 12 
pontos); 
Mão de 11 – quando uma das duplas está com 11 pontos; 
Mão de ferro – quando as duas duplas estão com 11 pontos; 
Carta coberta – carta jogada virada (com a face voltada para baixo), que não vale nada); 
Ordem das cartas (da menor para a maior) – 4, 5, 6, 7, Q, J, K, A, 2, 3.; 
Ordem dos naipes das manilhas (da menor para maior) – Ouro, Espada, Copas e Paus. 
Do Jogo: Após a distribuição das cartas, revela-se a carta do topo do monte – a Vira. Através dela, 
definem-se as manilhas, que são as cartas seguintes á vira, de acordo com a ordem das cartas. As 4 
(quatro) manilhas são as cartas que valem mais durante esta rodada, seguindo a ordem dos naipes das 
manilhas (nas cartas que não são manilhas o naipe não importa). A seguir, inicia-se uma mão, valendo 
1 ponto. As mãos são feitas sucessivamente, até que uma das duplas chegue a 12 pontos. A mão de 
11 já começa valendo 3 pontos. Na mão de ferro, o jogo é jogado da mesma forma, porém os jogadores 
não podem ver as suas cartas (“no escuro”). 



 
 
A mão pode ter 3 (três) rodadas. O jogador que jogar a carta mais alta vence a rodada, e a dupla que 
conseguir vencer duas rodadas leva a mão. Em caso de empate em uma das rodadas, a dupla que tiver 
ganho qualquer rodada anterior ou ganhar qualquer rodada posterior leva a mão. Se todas as rodadas 
empatarem, nenhuma das duplas ganha ponto e uma nova mão se inicia. 
Cada jogador pode pedir truco, na sua vez, antes de jogar a carta. Se fizer isso, a dupla adversária 
deve decidir se vai aceitar, fugir ou pedir 6. Se eles aceitarem, a mão passa a valer 3 e continua 
normalmente. Se fugirem, a dupla que pediu o truco vence a mão e ganha seus pontos. Se a dupla 
adversária pedir 6, a dupla que pediu o truco deve decidir se vai aceitar, fugir ou pedir 9, e assim por 
diante. 
Regras Gerais: Um jogador só pode aumentar o valor da aposta na seguinte ordem: 3, 6, 9 e 12. Uma 
dupla não pode pedir truco duas vezes seguidas. Quando uma dupla fugir, a outra dupla leva a mão e 
o valor atual dela em pontos. Na mão de 11 não se pode pedir truco, se uma dupla pedir ela perde o 
jogo automaticamente. 
 
XIII – A Reunião Técnica será realizada no dia 18/09/2018 às 14:00 horas no C.I.E Prof. Maurinho, 
na rua Capitão do Mato s/n, no complexo do Centro Social Urbano. 
 
XIV – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
 
 
 
 


