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CLIQUE AQUI PARA JOGAR

Qual a diferença entre bilhar e sinuca?
Tamanho da mesa e número de bolas mudam em
cada modalidade
SNOOKER
Número de bolas: 13, 17 ou 22 (sendo 6, 10 ou 15 vermelhas)
Dimensões da mesa: 2,84 m x 1,42 m (13 ou 17 bolas) ou 3,66 m x 1,83
m (22 bolas). Tem seis caçapas.
Como é o jogo: No início, o jogador deve matar as bolas vermelhas,
que valem um ponto cada, podendo intercalar matando as outras
coloridas, que valem de dois a sete pontos. Terminadas as vermelhas,
o jogador deve matar as numeradas em seqüência. Vence quem fizer
mais pontos quando todas as bolas estiverem nos buracos
BILHAR OU CARAMBOLA
Número de bolas: 3 (vermelha, amarela e branca)
Dimensões da mesa: 2,84 m x 1,42 m. É a única mesa que não tem
caçapas.
Como é o jogo: Um jogador joga com a amarela e outro com a branca.
A vermelha é a bola neutra. O objetivo é fazer sua bola bater nas
outras duas na mesma tacada ? isso vale um ponto. Vence quem
chegar a 20 pontos primeiro. Também conhecido como carambola, o
bilhar sobrevive até hoje em algumas cidades do interior brasileiro

enquanto as de bilhar têm 6,4 cm no americano e 6,7 cm no britânico,
havendo um taco maior nas mesas de bilhar que funcionam com
moedas. Mesas de sinuca vêm com um conjunto de 16 peças
composto por sete bolas de diferentes cores monocromáticas, sete
bolas listradas, uma bola oito e um bastão. O conjunto de bilhar vem
com 22 peças: 15 bolas vermelhas, seis coloridas e um taco.
Tacos de sinuca x Tacos de bilhar
Tacos de sinuca têm uma ponta mais larga que a de bilhar (de 11 a 14
mm e de 9 a 11 mm, respectivamente) por causa do tamanho das
bolas. Tacos de sinuca também podem ser mais longos por conta da
largura da mesa. Eles são geralmente recobertos em couro na parte
de trás para absorver suor, enquanto os tacos de bilhar são
descobertos. Tacos de sinuca são geralmente feitos de carvalho,
enquanto os de bilhar de serragem. Por fim, enquanto a parte de trás
dos tacos de sinuca são planos, o do bilhar tem o formato cilíndrico.
Regras de sinuca x Regras de bilhar
Tanto a sinuca quanto o bilhar têm muitas variações. Como todo
esporte do tipo, ambos acertam a ponta do taco na bola com o
objetivo de fazê-los entrar na caçapa. Fora isso, os dois esportes são
drasticamente diferentes.

SINUCA BRASILEIRA
Número de bolas: 8 (vermelha, amarela, verde, marrom, azul, rosa,
preta e branca)
Dimensões da mesa: 2,84 m x 1,42 m. Tem seis caçapas
Como é o jogo: O objetivo é encaçapar as bolas coloridas, que
seguem uma seqüência com pontuação predeterminada ? a
vermelha vale um ponto, a amarela vale dois e assim por diante. Se
matar a bola “da vez”, o jogador pode matar outra fora da seqüência,
mas perde pontos se errar. Vence quem tiver o maior placar quando
todas as bolas forem encaçapadas
Mesa de sinuca x Mesa de Bilhar
Mesas de sinuca são menores que a de bilhar: medem 1 ½ m de
largura e entre 2 e 3 metros de diâmetro, enquanto mesas de bilhar
têm medidas de cerca 2 x 3 m, sendo também alguns centímetros
mais altas.

O mais comum em jogos do tipo é o uso de oito, nove e sete bolas. Eles
usam 15, nove e sete bolas, respectivamente. Em um jogo com oito
bolas, o jogador deve encaçapar todas as bolas coloridas e listradas
antes da bola número oito. No jogo com nove bolas, o primeiro
jogador que encaçapar as nove bolas é o vencedor. O mesmo vale
para o com sete bolas, com a diferença de que elas devem entrar em
caçapas especificas.
No jogo de bilhar mais comum, o vencedor é determinado por um
sistema de pontuação. No bilhar, os jogadores alternam entre atingir
bolas vermelhas e coloridas. As vermelhas permanecem na caçapa,
enquanto as coloridas são colocadas de volta até que não reste mais
nenhuma vermelha. Então, as bolas coloridas devem voltar sempre
em uma ordem ascendente (bola dois, bola três etc. até a bola sete).
Todas as bolas vermelhas valem um ponto. As coloridas valem o
quanto marcam (dois, três, quatro etc). O jogador que tiver mais
pontos no final da partida vence.
Terminologias de esportes de taco

Em mesas de sinuca e bilhar americano, a vedação (as arestas) têm
um formato em V para garantir um melhor contato com a bola,
enquanto as quinas de mesas no bilhar britânico têm formato em L
para um contato mais suave.

Todos os esportes do gênero são jogados com tacos em uma mesa
plana de ardósia com quinas levantadas. As similaridades param por
aí e a confusão de terminologias começa em seguida.

O tamanho das caçapas também são diferentes. Em uma mesa de
sinuca, elas são angulares, enquanto no bilhar são curvilíneas na
parte interna. Em uma mesa de sinuca, as caçapas das quinas são
mais largas que as laterais e, no bilhar, todos têm o mesmo tamanho
e são menores do que na sinuca.

O bilhar original, também conhecido como britânico, é jogado apenas
com três bolas. Sinuca, pocket billiards e bilhar americano são
jogados com 16 bolas, incluindo o taco. A sinuca é jogada com 22
bolas, incluindo o taco. O britânico é jogado em uma mesa sem
caçapas.

A superfície dos marcadores da mesa também é diferente: mesas de
sinuca têm apenas um ponto para alinhar as bolas e outro para
posicionar o taco. A mesa de bilhar possui sete pontos para alinhar as
bolas vermelhas e as seis coloridas, além de uma forma em D, na qual
o taco é posicionado.

Cada um desses esportes possuem uma variante quanto ao tamanho
da mesa, formato das almofadas, tamanho das bolas, tacos e regras
do jogo. Até mesmo a Federação Mundial de Bilhar parece confusa
em relação a como se chama: Federação Internacional de Sinuca e
Bilhar, Associação Mundial de Sinuca-Bilhar, União Mundial do Bilhar.

Bolas de sinuca x Bolas de bilhar

Se você estiver em dúvida quanto a como chamar um desses esportes
em particular, aposte em desafiar a pessoa na outra mesa para uma
partida "naquela mesa” e veja como ela reage.

Bolas de sinuca são mais largas que as de bilhar — têm 5,5 cm,

Sinuca @ http://www.sinucasinuca.com.br

