Os Jogos do Bilhar.
A identificação generalizada do nosso esporte como “Jogos do Bilhar”, abrangendo todas as
regras, modalidades e versões de jogos com bolas movimentadas por tacos em mesas
apropriadas, se deve à tradição mundial, originada no fato de ser o Bilhar, ou Carambola, a
regra primeira, pioneira, que deu início à criação de todas as demais hoje praticadas no
planeta, incluindo o Snooker e o Pool.
As regras dos Jogos do Bilhar no Brasil
São praticadas e reconhecidas como oficiais no Brasil:
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•

•

•

•
•

•

Bilhar: é a regra “mãe”, criada na França, que deu origem a todas as demais, no
mundo todo. É jogada em mesa sem caçapas com apenas três bolas, que devem
ser “caramboladas” (repicadas) entre si, sob determinadas condições, para fazer
pontos. Suas regras oficiais tem muitas modalidades, a exemplo de; Livre, Quadro
47/2, Quadro 47/1, Quadro 71/2, Uma Tabela, Três Tabelas, Berilo e outras. É pouco
praticada no Brasil.
Snooker: é regra criada por inglês, a partir do Bilhar e mesclas de outras
modalidades que já existiam. Usa a bola branca, as seis bolas coloridas e mais 15
vermelhas, em mesa com caçapas. É mundialmente reconhecida como regra
internacional e praticada em mesa de dimensões maiores que a mesa oficial no
Brasil.
Sinuca: é regra criada no Brasil, a partir de profundas modificações nas regras do
Snooker, tornando-a completamente diferente. Usa apenas uma bola vermelha e
suas regras são simplificadas e menos técnicas, embora de maior “mataria”. Sua
prática predomina acentuadamente em todo o território nacional. Só é conhecida
entre nós. Nem mesmo nossos vizinhos latino americanos a conhecem ou praticam.
Sinuca Mista: também é regra criada no Brasil, mas esta com predominância das
normas do Snooker, com mínimas mesclas da Sinuca. Serve principalmente como
prática intermediária, para quem quer passar do uso da Sinuca para o Snooker, de
forma técnica e facilitada. Não tem os “retornos de jogadas” do Snooker, que
atrapalham muito os jogos e as arbitragens dos iniciantes.
Pool: são regras criadas nos EUA, que usam bolas numeradas, literalmente, nas
suas versões oficiais “Bola 8”, “Bola 9” e “14x1”, também reconhecidas
Internacionalmente, inclusive no Brasil.
Mata Mata: é uma das regras populares identificadas como “Sinuquinhas”, na qual
os oponentes tem como objetivo encaçapar as bolas do grupo de domínio do
adversário. Embora de uso predominante em mesas pequenas, pode ser praticada
em mesas com dimensões oficiais.
Mata 8: outra regra popular, originada na simplificação da regra também oficial
“Bola 8”, modalidade do Pool, tem como objetivo converter a bola 8, mas somente
depois de encaçapar todas as bolas de seu grupo de domínio. Também mais usada
em mesas pequenas, pode ser praticada nas mesas com dimensões oficiais.

Além dessas, são também praticadas oficiosamente em todo o território nacional outras
versões simplificadas das regras populares, conhecidas como “Sinuquinha”, que a CBBS
pretende regulamentar e reconhecer oficialmente, ao menos as mais praticadas.
Tomo ainda a liberdade de lembrar que necessitamos nos corrigir na identificação da Sinuca
Mista, que insistentemente é equivocadamente citada como “Regra Mista”. Seu título correto é
“Regras da Sinuca Mista”, ou simplesmente, “Sinuca Mista”.

Resumidamente, as regras mais praticadas entre nós são, pela ordem: Sinuca, Sinuca Mista,
Pool (Bola 8 e Bola 9), Snooker, Bilhar (raramente) e as Sinuquinhas, nas duas versões oficiais
e as muitas ainda oficiosas.
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