
 
 

Blue Eventos  
Glauco Silveira – (41) 99813.9472 
Rua Agamenon Magalhães, 55 – Sala 1302 – Cristo Rei – Curitiba PR 
mundialdebets@gmail.com Página 1 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Conceito e Objetivo: 
 
Reunir amigos, pais e filhos para praticar um esporte bastante conhecido nos anos 80 e 90 e 
praticado nas ruas. 
 
 
Boa sorte! 
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REGULAMENTO: 

Cada equipe deverá ter, necessariamente, 02 participantes (dupla). 

A equipe que não comparecer completa no local, data e horário estipulados, será 

desclassificado por número insuficiente de atletas (W.O – Walkover).  

Cada equipe poderá contar com 01 reserva, porém não é obrigatório. 

Cada dupla terá que ter um nome.  

Não será permitido nenhum nome com conotação sexual 

Não será permitida substituição de integrante faltante por outro em nenhuma hipótese. 

No caso de desistência de um dos participantes ou da dupla, a organização deve ser 

avisada até o último dia de inscrição (10 de novembro) para possível atualização de 

cadastro ou substituição da equipe.  

No caso de contusão o atleta só poderá ser substituído pelo reserva imediato da equipe. 

*É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A PARTICIPAÇÃO SOB EFEITOS DE ALCOOL 

OU SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS TENDO COMO PENA A DESCLASSIFICAÇÃO DA 

DUPLA DO TORNEIO,  

**É EXPRESSAMENTE PROIBIDO INGERIR BEBIDAS ALCCOLICAS DENTRO DO 

ESPAÇO DE ONDE SERÃO REALIZADOS OS JOGOS. 

***SE O ATLETA FOR VISTO BEBENDO BEBIDAS ALCOOLICAS ANTES DOS 

JOGOS A COMISSÃO DISCIPLINAR IRÁ ANALISAR E PUNIRÁ A DUPLA DE 

ACORDO COM ESTE REGULAMENTO. 

O Mundial de Bets será realizado nos dias 18 e 19/11/2017 

Local: Praça dos Menonitas 

Endereço: Rua Paulo Setubal, S/N - Boqueirão 

Todas as informações, tabelas, regras gerais e/ou específicas relacionadas à 

competição serão disponibilizadas no grupo Mundial de Bets e Blue Eventos e nas 

Páginas Mundial de Bets e Blue Eventos no facebook 

 Os equipamentos das partidas (tacos, casinhas e bolinhas) serão disponibilizados 

pela Blue Eventos. 

https://www.google.com.br/search?safe=off&rlz=1C1RLNS_pt-BRBR721BR721&espv=2&biw=1600&bih=766&site=webhp&q=associa%C3%A7%C3%A3o+banestado++s%C3%A3o+gabriel+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkxy8gtrNCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwEbgdUELgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjRiM-Dt-LRAhVLOZAKHWSEAdoQ6BMIhwEwDw
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INSCRIÇÕES: 

As inscrições deverão ser feitas até o dia 10/11/2017 pelo site 

www.ticketagora.com.br, as vagas são limitadas. O Valor da inscrição é de R$ 

40,00 + 4 kg de alimentos não perecíveis que serão destinados a uma instituição 

ainda que será definida até o ultimo dia da inscrição e divulgada em nossos 

canais. Os alimentos deverão ser entregues no dia do evento juntamente com a 

apresentação da ficha de inscrição e documentos com fotos dos jogadores. 

 

REGRAS DO TORNEIO:  

Por se tratar de um esporte muito popular e “de rua”, tendo consequentemente inúmeras 

variações em suas regras, serão adotadas aquelas típicas utilizadas na região do estado 

do Paraná. 

DIMENSÕES: serão aproximadamente 20 metros de distância entre uma casinha e 

outra e 5 metros atrás das casinhas, sendo assim o tamanho da cancha utilizada são 

de 30 metros de comprimento por 10 de largura. O círculo em torno da casinha terá em 

torno de 60 cm de diâmetro. 

INÍCIO DA PARTIDA: haverá disputa do tradicional “taco seco – taco molhado” para 

escolha de qual dupla será “arremessadora” ou “rebatedora”.  

PONTUAÇÃO:  

Depois de rebatida a bolinha, ambos rebatedores deverão alternar-se nas casinhas, 

cruzando entre si, no meio de campo. Cada cruzada equivale a 02 pontos.  

TÉRMINO DA PARTIDA:  

Acontece quando a dupla rebatedora alcança 18 pontos;  

Em jogada posterior, rebatam a bolinha para fora do alcance dos arremessadores, e na 

sequência, derrubem a casinha defendida pelo seu parceiro de jogo e cruzem seus 

tacos no chão, sentando-se no ao lado dos mesmos e manifestando-se da maneira que 

quiser em meio ao campo sinalizando o término.  
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DUPLA DE REBATEDORES QUEIMADA (perda do direito dos tacos):  

Quando a bolinha lançada pelo arremessador acertar a casinha defendida pelo seu 

rebatedor;  

Quando a bolinha rebatida pelo rebatedor acertar o próprio jogador parceiro ou casinha 

defendida por este, em qualquer hipótese;  

Quando a bolinha rebatida pelo rebatedor acertar a si mesmo ou casinha defendida;  

Quando o arremessador acertar a bolinha no rebatedor ou casinha defendida por este, 

em qualquer situação que ele esteja com seu taco fora do círculo de defesa da casinha 

(exceto em caso de pedido “licença bets” por motivo justificável); 

TRÊS PRA TRÁS (perda automática do direito dos tacos):  

Ao serem computadas 03 bolas rebatidas para trás da casinha daquele que rebateu, a 

dupla rebatedora perderá o direito dos tacos. Havendo cruzamento de pontos, entre 

uma bola e outra rebatida pra trás da casinha, serão zerados a contagem das bolas para 

trás. 

CARNE: (perda automática do direito dos tacos): Perde-se o direito dos tacos aquela 

equipe que por 3 vezes durante a disputa da partida por algum motivo ser atingida pela 

bolinha do jogo (vale a interpretação da arbitragem) 

VITÓRIA 1 2 3(desclassificação dos rebatedores e vitória aos arremessadores):  

Quando a bola for rebatida, sem que haja posterior contato com o solo, e esta viajar a 

uma altura em que o arremessador da jogada consiga segura-la gritar “VITÓRIA 1, 2, 3 

e arremessar a bolinha contra o chão. É NECESSÁRIO SEGURAR A BOLINHA 

DURANTE O GRITO, considera-se automaticamente “vitória” para a dupla 

arremessadora e derrota para a dupla rebatedora na partida. 
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PEDIDO LICENÇA BETS (interrupção temporária do jogo por motivo justificável): 

Ao haver o pedido de “licença bets”, por qualquer um dos jogadores, o jogo será 

imediatamente interrompido. Obs.: em qualquer hipótese, o jogador rebatedor que 

retirar o taco da casinha sem o pedido de “licença bets” assume o risco de ser queimado 

pelo rebatedor.  

BOLINHA PERDIDA: 

É considerada “bolinha perdida” aquela que ao ser rebatida alcançou lugar incerto ou 

não sabido. Ao considerar-se “bolinha perdida”, a jogada passa a valer apenas 01 

cruzada (02 pontos) e o jogo é interrompido até que se encontre a bolinha.  

TROCA DE BETS: 

Durante a partida quando o rebatedor conseguir derrubar a casinha do seu adversário, 

o arremessador não poderá pegar na bolinha até está parar o seu movimento, caso isso 

aconteça o lance será invalidado e a partida continua como está. 

 

*O bets não é beisebol, sendo assim é obrigatório que a bolinha toque ao chão 

pelo menos duas vezes antes de chegar ao rebatedor. 

 

ARBITRAGEM 

A arbitragem é soberana. 

O árbitro poderá ou não conversar antes com as equipes para trazer mais harmonia aos 

jogos. Esta é uma decisão dele. 

O árbitro estará munido de cartões amarelo (advertências) e vermelho 

(desclassificação da dupla). 

A arbitragem não interfere no jogo, apenas mantém a ordem da partida e evita excessos 

dos competidores. 

 

O Mundial de Bets contará com 3 comissões: 

Comissão Organizadora – Responsável pelo evento  

Comissão Disciplinar – Responsável pela conduta dos atletas no torneio 

Comissão de Arbitragem – Responsável pela escalação e conduta dos árbitros  
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IMPORTANTE: 

A sumula da partida é o documento oficial onde os atletas que se sentirem 

prejudicados podem recorrer a Comissão de Arbitragem e ou a arbitragem pode 

recorrer a Comissão Disciplinar 

 

CONFRONTOS:  

Cada vitória conta 3 pontos e as duas melhores equipes de cada grupo se classificam 

para a semifinal. Cada partida terá a pontuação máxima de 18 pontos, no caso de 

empate na classificação nos grupos, a dupla que mais pontos fez durante a fase de 

grupos se classifica. 

As participantes deverão ter a idade mínima de 16 anos comprovados no ato da 

inscrição. 

* Em hipótese alguma será liberado a participação de menores de 16 anos 

 

Teremos uma equipe de 6 árbitros, um deles será o responsável pela equipe com total 

autonomia de decidir impasses das partidas, lembrando sempre que a arbitragem é 

soberana. 

Ocorrerão partidas simultâneas para dar agilidade ao torneio. 
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Da Disputa: 
 
Serão no total de 64 duplas divididas em 3 categorias: Masculina, Mista e 
Feminino. 
 
Categoria Masculina 
 
Serão 32 duplas, essas serão divididas em 8 grupos de A a H com 4 duplas em 
cada grupo, classificando-se as duas primeiras de cada grupo para as oitavas de 
final. 
 
- Primeira fase: todas as duplas se enfrentam entre elas dentro dos seus grupos, 
classificando-se as duas primeiras de cada grupo para as oitavas de final. 
 
- Oitavas de Final, Quarta de Final, Semifinal e Final é o sistema mata-mata. 
 
- Haverá a disputa do primeiro e segundo lugar e terceiro e quarto.  
 
Categoria Mista 
 
Serão 16 duplas, essas serão divididas em 4 grupos de A a D com 4 duplas em 
cada grupo, classificando-se as duas primeiras de cada grupo para as quartas de 
final. 
 
- Primeira fase: todas as duplas se enfrentam entre elas dentro dos seus grupos, 
classificando-se as duas primeiras de cada grupo para as quartas de final. 
 
- Quarta de Final, Semifinal e Final é o sistema mata-mata. 
 
- Haverá a disputa do primeiro e segundo lugar e terceiro e quarto.  
 
Categoria Feminina. 
 
Serão 16 duplas, essas serão divididas em 4 grupos de A a D com 4 duplas em 
cada grupo, classificando-se as duas primeiras de cada grupo para as quartas de 
final. 
 
- Primeira fase: todas as duplas se enfrentam entre elas dentro dos seus grupos, 
classificando-se as duas primeiras de cada grupo para as quartas de final. 
 
- Quarta de Final, Semifinal e Final é o sistema mata-mata. 
 
- Haverá a disputa do primeiro e segundo lugar e terceiro e quarto.  
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Das Premiações: 
 
1º Lugar: 2 Troféus 
 
2º Lugar: 2 Troféus 
 
3º Lugar: 2 Troféus 

 
Cronograma: 
 
Sábado 18/11 
 
08:00 – Apresentação das duplas masculinas 
09:00 – Início dos jogos das duplas masculinas 
09:30 – Apresentação das duplas mistas 
10:30 – Início dos jogos das duplas mistas 
11:30 – Apresentação das duplas femininas 
12:30 – Início dos jogos das duplas femininas 
18:00 – encerramento das atividades 
 
Domingo 19/11 
 
08:00 - Apresentação das duplas masculinas classificadas para as oitavas de final 
09:00 - Início dos jogos das duplas masculinas 
10:00 - Apresentação das duplas mistas e femininas classificadas para as quartas de 
final. 
11:30 – Início dos jogos das duplas mistas e femininas 
14:00 – Disputa de terceiro lugar duplas masculinas, mistas e femininas 
15:00 – Disputa de primeiro lugar duplas femininas 
16:00 – Disputa de primeiro lugar duplas mistas 
17:00 – Disputa de Primeiro lugar duplas masculinas 
18:00 – Entrega da premiação e encerramentos das atividades 
 
*Os jogos para decidir os Campeões serão jogos exclusivos na quadra do Mundial 
de Bets 
 
*Horários sujeitos a alterações de acordo com o andamento do torneio. 
**A Organização não se responsabiliza no caso de um jogador se inscrever em 
duas categorias. No caso de jogos simultâneos de categorias diferentes, o 
jogador deverá optar por uma categoria sem a devolução do dinheiro da outra 
categoria. 

Curitiba 2017. 

 


