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REGULAMENTO DO 

1.O CAMPEONATO DE SUECA (2020) 
(24 de janeiro de 2020) 

APELO: 
A Direcção do KPCI agradece antecipadamente a todos os participantes deste campeonato, a maior compreensão 
por qualquer deficiência de organização que eventualmente possa ser verificada, assegurando-lhes que todo faremos 
para as evitar, na perspectiva de farantir o maior êxito a esta iniciativa cujo objectivo a gozarem uns momentos de 
confraternização em sã camaradagem. 

 

DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE: 
1. Campeonato de Sueca aberto a equipas de parceiros/ duplas de residentes de Waterloo Region, Ontario, Canada, 

e começará no sábado, dia 29 de fevereiro de 2020. 
2. Jogos serão disputados no salão pequeno (Salão dos Sócios) na sede do Kitchener Portuguese Club Inc. (KPCI), 

ou noutro local a anunciar previamente, no caso de impedimento daquele. 
 

RESPONSÁVEL: 
1. Sergio Caetano, em nome da Direcção do KPCI, será o árbitro principal e o responsável deste campeonato. 
2. Cada equipa/ dupla registrada para jogar neste campeonato também será obrigada a arbitrar jogos de outras 

equipas/ duplas – os jogos atribuídas às equipas/ duplas para arbitrarem serão agendadas para coincidir como os 
dias que irão jogar os seus jogos. 

3. Durante o decorrer dos jogos, estará presente no minimo um árbitro.  O(s) árbitro(s) terá a maior imparcialidade 
possível, autonomia e competência para fiscalizar e fazer cumprir o Regulamento do campeonato e as Regras 
do Jogo da Sueca, nomeadamente na aplicação das penalizações. 

4. Um árbitro entregará em cada mesa, um baralho de cartas e o Folha do Jogo, onde constam os nomes das 
equipas/ duplas que irão jogar. 

5. Em caso de haver alguma irregularidade, a equipa/ dupla que se achar lesada deverá chamar o árbitro, a quem 
deverá ser explicado o caso de modo civilizado e calmo, para não perturbar os outros jogadores que se 
encontram a jogar.  Caso este processo decorra de um modo desordeiro, ou com excesso de barulho, o árbitro 
ignorará a queiza, e poderá mesmo penalizar a equipa/ dupla que se achar lesada. 

6. Das decisões do árbitro não haverá recurso. 
 

INSCRIÇÕES: 
1. Início: sábado dia 24 de janeiro de 2020. 
2. Termina: sábado dia 22 de feveiro de 2020. 
3. Uma equipa/ dupla só estará devidamente inscrita apõs o preenchimento e submissão da respectiva Ficha de 

Inscrição por ambos os jogadores, e reconhecem ter lido, compreendido, seguirá este Regulamento e as 
Regras do Jogo da Sueca anexadas; a aceitação da inscrição será comunicado pelo o Responsável. 

4. Poderão inscrever-se jogadores de independentemente da sua idade (minimo de dezoito (18) anos) ou sexo. 
5. Um jogador só poderá inscrever-se e participar em uma (1) equipa/ dupla. 
6. Não são permitidas alterações às equipas/ duplas depois de iniciado o campeonato. 



REGRAS DO JOGO DA SUECA: 
Veja documento anexado que é um resumo das Regras do Jogo da Sueca; o livro de regras de jogo completo está 
disponível no website oficial da Federação Portuguesa Sueca e Dominó (FPSD) www.fpsd.pt. 

 
Além disso, é proibida a colocação de qualquer objeto sobre a mesa de jogo, tais como: copos, garrafas, isqueiros, 
telemóveis ou qualquer outro objeto alheio ao jogo da Sueca, a não ser a Folha do Jogo e uma esferográfica para 
apontar os resultados na Folha do Jogo.  A desobediência a esta disposição produzirá inicialmente uma advertência 
e em caso de reincidência terá sujeito a ser penalizado com a perda de um (1) risco a favor do adversário, assim 
como poderá levar á exclusão do campeonato em determinadas situações. 

 
Também, quem estiver na vez de cortar o baralho das cartas, deve garantir que sejam cortadas em duas pilhas, com 
cada pilha tendo no mínimo cinco (5) cartas. 

 

FORMATO DO CAMPEONATO: 
Durante o campeonato, cada equipa/ dupla jogará dois (2) jogos como todas as outras equipas/ duplas. 
 
Em cada jogo será disputado no mínimo duas (2), máximo três(3) partidas de quatro (4) riscos cada, com riscos 
seriam marcados perantes as Regras do Jogo da Sueca anexadas. 
 
A jogo termina quando uma equipa/ dupla conseguir ganhar duas (2) das três (3) possíveis partidas, sendo 
contabilizados os pontos da seguinte maneira: 

� Cada equipa/ dupla recebe um (1) ponto por cada partida (de quatro (4) riscos) ganha; 
� A equipa/ dupla que ganha duas (2) das três (3) possíveis partidas, receberá mais um (1). 

 
Exemplo: 

 
 Equipa A ganha partida #1 Equipa B ganha partida #2 Equipa A ganha partida #3 
 Equipa A recebe 1 ponto Equipa B recebe 1 ponto Equipa A recebe 1 ponto É Total dos Pontos do Jogo 
     MAIS 1 ponto por 
     ter ganha duas (2) partidas 
 

OUTROS: 
Quaisquer questões/ problemas não previstos neste Regulamento, serão solucionados pela Direcção do KPCI o o 
Responsável, tendo esta total liberdade nas opções a tomar. 
 
Qualquer dúvida que surja até ao início do campeonato deerverá ser colocada e esclarecida antes do primeiro jogo 
do campeonato. 

 


