
TORNEIO DE TRUCO DA AABB – RANKING 

O Torneio de Truco da AABB é uma promoção do Departamento de Esportes da 
Associação Atlética Banco do Brasil de Toledo, com o objetivo de congregar os 
associados e seus dependentes, proporcionando momentos de competição e amizade 
e de formar o Ranking dos Truqueiros. 

O Torneio será disputado mensalmente, sempre na segunda Sexta-feira, na sede da 
AABB, com início previsto para as 19:30 horas, com oito jogadores em cada série, onde 
os primeiros 8 classificados formam a série A; os 8 seguintes formam a série B e assim 
por diante, as séries C, D, E .....  

Em caso de não fechar o número de atletas para formação das chaves, em qualquer 
uma das rodadas, será feito sorteio com todos os inscritos até o final do prazo para 
início, e os atletas que não forem classificados para jogar naquele dia, terão uma 
bonificação de 50 por cento dos pontos possíveis naquela rodada. Caso uma rodada 
tenha de ser transferida por falta de atletas, os que compareceram até o horário de 
início, terão a bonificação de um ponto.  

Caso qualquer atleta ranqueado não compareça no dia do torneio, sobe o ranqueado 
da vez para completar a série. 

As inscrições são de forma individual e deverá ser feita no dia do Torneio até 
momentos antes do horário de início. 

A formação das duplas se dará através de sorteio, onde o número 1 fará dupla com o 
número 1; o número 2 fará dupla com o número 2 e assim sucessivamente. 

As disputas serão da seguinte forma:  

Mesa 1: A dupla número 1 joga com a dupla número 2. 

Mesa 2:  A dupla número 3 joga com a dupla número 4. 

E assim sucessivamente, para a formação das demais mesas.  

Ao termino da primeira partida melhor de três, a dupla vencedora da Mesa 1 jogará o 
segundo jogo na melhor de três, com a dupla perdedora da Mesa 2 e a dupla 
perdedora da Mesa 1 jogará com a dupla vencedora da Mesa 2.  E assim 
sucessivamente com as demais mesas. 

Os jogos da rodada serão disputados numa melhor de duas negas, na melhor de três 
pernas, com a seguinte pontuação: a)Vencedor por 2 X 0 = 3 pontos.  b)Vencedor por 
2 X 1 = 2 pontos. c)Perdedor por  1 X 2 = 1 ponto. d)Perdedor por  0 X 2 = 0 ponto. 

No caso de empate no número de pontos, para efeito de classificação a decisão dar-
se-á com a vitória de quem estiver com saldo maior de tentos. Caso persista o empate 
vence quem teve maior número de tentos favoráveis e em seguida quem sofreu menor 
número de tentos. Se ainda assim persistir o empate a classificação será por ordem 
alfabética. 

Normas omissas e resolução de impasse, serão resolvidos pelo Departamento de 
Esportes da AABB. 


