
REGRAS DO TORNEIO DE TACO CIDADE DE BLUMENAU 

 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 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 
(16/05/2019) para possível atualização de cadastro ou substituição da 
equipe. 

*É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A PARTICIPAÇÃO SOB EFEITOS DE 
ÁLCOOL OU SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS TENDO COMO PENA A 
DESCLASSIFICAÇÃO DA DUPLA DO TORNEIO, 

 **É EXPRESSAMENTE PROIBIDO INGERIR BEBIDAS ALCOÓLICAS 
DENTRO DO ESPAÇO DE ONDE SERÃO REALIZADOS OS JOGOS. 

***SE O ATLETA FOR VISTO BEBENDO BEBIDAS ALCOÓLICAS ANTES 
DOS JOGOS A COMISSÃO DISCIPLINAR IRÁ ANALISAR E PUNIRÁ A 
DUPLA DE ACORDO COM ESTE REGULAMENTO. 

 O 1º Torneio de Taco Cidade de Blumenau será realizado em 
18/05/2019 Local: Parque Ramiro Ruediger R. Alberto Stein, 416 - 
Velha, Blumenau - SC, 89036-238. 

 Todas as informações, tabelas, regras gerais e/ou específicas 
relacionadas à competição serão disponibilizadas no grupo de 
WhatsApp  Taco Blu , na fan Page Taco Blu no facebook, instagram. 

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

  

Regras Campo 
O campo será de asfalto nessa primeira etapa, podendo mudar de solo 
em futuras competições. 



 
Equipamento 

 
O equipamento será disponibilizado pela organização, não será 
permitido uso de equipamento pessoal e particular. 

 Para jogar Taco, serão usados dois tacos de tamanho médio, duas 
casinhas (tripés de madeira ou latas de refrigerante) e uma bola 
pequena de borracha, ou uma bola de tênis. 
Por se tratar de um jogo típico do interior do Brasil, praticado em 
campos abertos, descampados e até mesmo na rua, não há utilização de 
equipamento de segurança, mas podem ocorrer acidentes, 
principalmente com os tacos. Não se devem bater os tacos baixos 
porque pode machucar alguém que está com os tacos, e o jogador que 
fica atrás do jogador que esta com o taco devem ficar um 
pouco afastado, pois quando for bater na bola pode bater no rosto do 
jogador de trás! 

 Jogadores 
A dupla com os tacos procura rebater a bola o mais longe possível para 
marcar pontos. Cada jogador da dupla que está com o Taco fica 
posicionado em uma casinha com o Taco sempre tocando o 
chão dentro da circunferência da casinha (está posição é referenciada 
com taco no chão). Os jogadores sem o Taco se posicionam atrás da 
circunferência da casinha. Os jogadores sem taco podem entrar na área 
entre as casinhas, mas os lançamentos só podem ser feitos atrás da 
linha das casinhas. 

Tirar o taco do chão, ou da área da casinha enquanto a bola não 
for arremessada permite que o jogador com a bola derrube a casinha 
usando a bolinha e ganhe os Tacos. 

 Regras do jogo 
Este jogo é jogado por duas Duplas, sendo que uma tem o Taco e a 
outra a Bola. A Dupla que possui a bola tem por objetivo derrubar a 
“casinha” através do lançamento da bola, conquistando assim os Tacos. 

 Cada casinha é separada por uma distância de 12 metros. Uma 
circunferência de 60 centímetros de diâmetro é desenhada em volta de 
cada casinha. Cada jogador da dupla que está com o Taco fica 
posicionado em uma casinha, com o Taco sempre tocando o chão 
dentro da circunferência da casinha (esta posição é referenciada como 



“taco no chão”), e devem rebater a bola, sendo que durante o tempo 
que a dupla adversária corre atrás da bola, a dupla que rebateu 
pode ficar trocando de lado no campo, sempre batendo os tacos no 
meio da quadra e sempre encostando o taco na circunferência da 
casinha, fazendo assim um ponto para cada vez que bater os tacos 
no meio da quadra. O ponto só é válido se os jogadores após baterem 
os tacos alcançarem a circunferência da casinha. Se a Dupla que correu 
atrás da bola derrubar a “casinha” ou “queimar” os que estão com os 
Tacos, ou seja, acertar a bolinha nos rebatedores antes de voltarem a 
suas respectivas casinhas, esta dupla ganha os Tacos. 
O jogo acaba quando uma das Duplas conseguirem marcar 10 pontos, 
cruzar os tacos no centro do campo e gritar Taco Blu.  
• Só marca pontos a dupla que estiver com os Tacos. 
• O jogador com o Taco deve manter sempre encostado no chão e 
dentro da casinha. 
• Se os jogadores estiverem com os tacos fora da casinha, ou sem 
encostar no chão, o adversário que estiver segurando a bolinha pode 
derrubar sua lata no chão ou “queimar” os jogadores com os “tacos” 
usando a bolinha e ganhar os tacos. 
• Se o arremessador acertar a lata com a bola, os tacos passam para os 
adversários. 
• Os jogadores com os tacos não podem rebater para trás da casinha 
em que estão, caso isso aconteça por três vezes perdem o taco. 

 
Regra do Taco ombro 
Se a bolinha for rebatida e não passar da casinha do outro rebatedor, 
ou seja, ficar entre as duas casinhas a dupla sem os Tacos podem pedir 
“Taco ombro”. No “Taco ombro” o jogador que rebateu a bola por 
último deve colocar o Taco no seu ombro e o jogador da dupla sem o 
Taco que estava na casinha oposta faz um lançamento do ponto aonde 
a bola parou (podendo dar um passo em qualquer direção). O “Taco 
ombro” só pode ser pedido pelo jogador da casinha oposta ao 
rebatedor e somente se este jogador já estiver de posse da bola. 
Enquanto o jogador não alcançar a bola é possível a dupla de Taco 
bater os tacos marcando pontos. Se um pedido válido de “Taco ombro” 
é feito antes da dupla com os Tacos alcançar as circunferências das 
casinhas aquele ponto específico é invalidado. 

 
Regra da lancha (ou carne)  
Se quando o jogador que está sem o taco jogar a bolinha, e o jogador 



que está com o taco do lado oposto do jogador que jogou a bola 
encostar na bolinha com o pé (ou outra parte do corpo) conta uma na 
lancha. Se os jogadores que estão com o taco marcarem ‘3 na lancha’ 
eles perdem os tacos. (lembrado que para isso a bola deve ter tocado 
pelo menos uma vez no solo no momento do arremesso) 

 Regra do “pra trás”  
Se a bolinha encostar no taco e for para trás do circulo do jogador que 
tentou rebater, é contado uma para trás. Quando for contado 3 para 
trás os jogadores perdem os tacos. 

 
Maria vitória 
Também conhecida como “Vitória, 1,2,3” consiste em pegar a bola no 
ar e dá vitória automática a dupla sem o Taco, gritando vitoria 1,2,3. 

Pedido de Tempo  
O jogo só pode ser paralisado se houver pedido de tempo. 

Caso contrário, os jogadores podem derrubar a “casinha” adversária se 
um dos jogadores se ausentarem da partida sem solicitar tempo. 
Tempo para dois é a expressão utilizada quando é necessário pausar o 
jogo. Assim que for solicitado o “Tempo para dois”, conta-se 60 
segundos. Se o jogador ausente não voltar nesse período ele perde o 
Taco. Quando um time solicita “Tempo para dois”, ele recebe “uma pra 
trás”. 

Pedido de “Pátio” ou “bolinha perdida”  
Se ao rebater a bola a mesma cair fora da área de proteção a dupla com 
tacos ganha 4 bastando cruzar os tacos. 

 Empate: 

Os jogos terão a duração de 20 minutos, se não houver um vencedor 
nesse período a disputa será decidida pelo “taco ombro”, a dupla 
lançadora terá 5 arremessos, sendo que para ganhar terá que derrubar 
a casinha 3 vezes.  

  

  

 



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 tem total 
liberdade para desclassificar a dupla que estiver prejudicando o bom 
andamento do torneio. 

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

 O 1º Torneio de Taco Cidade de Blumenau 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 

  

IMPORTANTE: A súmula 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 partida terá a pontuação máxima de 12 pontos, no caso de empate 
vamos para a cobrança do “TACO OMBRO” melhor de 5 ataques. 

 Os 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 

O torneio conta com uma equipe de 4 a 6 árbitros, um deles será o 
responsável pela equipe com total autonomia de decidir impasses das 
partidas, lembrando sempre que a arbitragem é soberana. 

Serão definidos quais árbitros fazem parte de cada comissão 



Ocorrerão partidas simultâneas para dar agilidade ao torneio. 

Da Disputa: 

Serão no total de até 96 duplas de todas as categorias (masculino misto 
e feminino) 

As duplas serão divididas em Chaves, em cada chave haverá 6 grupos de 
A a H com 16 duplas em cada grupo, classificando-se duas primeiras de 
cada grupo para as oitavas de final das respectivas chaves. – Primeira 
fase: todas as duplas se enfrentam entre elas dentro dos seus grupos e 
chaves, classificando-se as duas primeiras de cada grupo para as oitavas 
de final da chave. – Oitavas de Final, Quarta de Final, Semifinal e Final é 
o sistema mata-mata. 

Os campeões de cada chave se enfrentam para decidir o Campeão do 1º 
Torneio de Taco cidade de Blumenau. 

Haverá a disputa do terceiro e quarto. 

 Das Premiações: 

1º Lugar: 2 Troféus, 2 medalhas e R$ 800,00 

2º Lugar: 2 Troféus e 2 medalhas e R$ 600,00 

3º Lugar: 2 Troféus e 2 medalhas e R$ 400,00 

  

Cronograma: Sábado 

07:30  Apresentação das duplas 

08:30 – Início dos jogos das duplas masculinas 

14:30 – Disputa de oitavas de final 

16:00 – Disputa de semifinais 

17:00 – Decisão terceiro lugar 

17:30 – Decisão primeiro lugar 

18:00 – Premiação e encerramento. 



*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 duplas. No caso de jogos simultâneos diferentes, o 
jogador deverá optar por uma categoria sem a devolução do dinheiro da 
outra categoria.  
 


