Regulamento
Torneio de Cassino

1. É usado apenas usado um baralho por jogo, sendo necessárias todas as
cartas do mesmo, à exceção dos Jokers.
2. Jogo começa com 4 cartas para cada jogador e 4 cartas na mesa. As
cartas de cada jogador deverão ser mantidas em segredo até serem
utilizadas, não sendo permitido comunicação entre jogadores sobre o
seu jogo (especial atenção se for jogo de pares). As cartas da mesa são
do conhecimento de todos.
3. As cartas estão separadas em
3.1. Números, sendo o mais baixo o Ás, que corresponde ao 1 e o mais
alto o 10.
3.2.Figuras.
4. O jogador dispõe de várias acções para “levantar” as cartas que estão
na mesa:
4.1. Jogar, usando as cartas da sua mão, uma carta igual (entenda-se
com o mesmo número ou figura) à que está na mesa.
4.2. Usando a soma (ex: caso esteja um 2 e um 3 na mesa e tenha um
5 na mão, ao jogar o 5 pode levantar estas três cartas).
4.3. Emparelhar cartas. O emparelhamento pode ser feito de duas
formas:
4.3.1. Emparelhar cartas iguais (ex: caso haja um 5 na mesa e o
jogador tiver dois 5’s na mão, pode jogar um deles,
emparelhando “para cinco” e no seu próximo turno joga o
outro, levantando os três 5’s.
4.3.2. Emparelhar cartas por soma (ex1: caso haja um 2 e um 3 na
mesa e o jogador tiver dois 5’s na mão, pode jogar um deles,
emparelhando “para cinco” e no seu próximo turno joga o
outro, levantando assim o 2, o 3 e os dois 5’s. ex2: caso haja um
2, um 3 e um 5 na mesa e o jogador tiver dois 5’s na mão, pode
jogar um deles, emparelhando “para cinco” e no seu próximo
turno joga o outro, levantando assim o 2, o 3 e os três 5’s).

4.3.3. No caso de o jogador ter emparelhado para certo número, é
permitido ao adversário “emparelhar por cima” através da
soma (ex: Caso o jogador emparelhe um 2, um 3 e um 5, é
permitido que o adversário, no seu turno, jogue um 2,
passando o emparelhamento a ser “para 7”. Os jogadores
podem repetir o processo até chegar ao número máximo, o 10).
4.4. Não é permitido emparelhar figuras.
4.5. Não é permitido emparelhar para uma carta, se o jogador não a
tiver na sua mão (ex: não é permitido emparelhar para 5, se o
jogador não tiver um 5 na sua mão.)
4.6.Não é permitido “emparelhar por cima” com uma carta da mesa. A
este movimento denomina-se “rapa tudo” e é expressamente
proibido, apenas podemos “emparelhar por cima” com cartas na
mão.
4.7.Não é permitido “emparelhar por cima” caso já exista mais que
uma soma de valor emparelhado (ex: não se pode emparelhar, por
exemplo, em cima de dois 7 para outro número).
4.8.No caso de ser a última ronda ou “últimas”, o último a jogar e
levantar cartas tem o direito a levantar todas as cartas que estão
na mesa.
5. Particularidade do jogo de equipas:
5.1.Assim que um elemento da equipa “emparelhar” para uma dada
carta o outro pode assumir e “emparelhar” para o seu parceiro.
Deixando muito claramente que é para o parceiro.
5.2.As equipas têm que estar dispostas de maneira cruzada sendo
jogadas alternadas.
6. A atribuição de pontos é feita por:
6.1. Número de cartas – o jogador com maior número total de cartas
recebe 3 pontos. No caso de ambos os jogadores terem o mesmo
número de cartas, o factor de desempate é o “número de pretas”
(ver próximo ponto).
6.2. Número de pretas – o jogador com maior número de cartas do
naipe de espadas recebe 1 ponto.

6.3. Cartas – certas cartas têm um valor pontual associado. O jogador
que as levantar irá receber os seus pontos. Estas cartas e o seu
valor são:
6.3.1. “Ás” – 1 ponto.
6.3.2. “Duque” ou 2 de espadas – 1 ponto.
6.3.3. “Menina” ou 10 de ouros – 2 pontos.
6.4. Clareza No caso de o jogador levantar cartas e não sobrar mais
nenhuma na mesa, é considerado “clareza”, valendo 1 ponto.
7. O vencedor de cada jogo será aquele (ou aqueles, no caso de ser jogo a
pares) a adquirir o maior número de pontos. Um jogo acaba quando
uma equipa atinge ou ultrapassa os 31 pontos. Em caso de ambas as
equipas chegarem a 31, os pontos deixam de ser relevantes, nesse caso
quem tiver maior número de cartas ganha.
8. No caso do incumprimento de alguma regra a equipa adversária tem o
direito de tomar uma decisão entre:
8.1.Mandar jogo abaixo e repetir o jogo anterior.
8.2.Pedir “11-0” continuando para o jogo seguinte considerando essa
pontuação.

