Na tava, a pontuação é a mesma do jogo original (veja as regras aqui). Nas argolas, marca ponto quem lançar o objeto dentro da barra de ferro
de 15 cm de comprimento acima do solo. Cada uma das três argolas tem diâmetros diferentes e são eles que deﬁnirão os pontos marcados:
8 cm (5 pontos); 12 cm (3 pontos) e 16 cm (1 ponto). Na etapa da ferradura, ocompetidor tem como objetivo deixa-lá presa na barra de ferro
de 20 cm de altura acima do solo: se a ferradura bater na barra sem tocar no chão (5 pontos) e se encostar no chão primeiro e depois prender na barra
(2 pontos). Se errar, não ganha e não perde nada. Depois que todos os jogadores da equipe ﬁzeram os arremessos, é descartada a
pior pontuação e pontos dos demais são somados. O trio que tiver a maior pontuação é o vencedor!

Como jogar: cada competidor faz uma sequência de arremessos – 10 no tejo, 3 nas argolas e nas ferraduras e 4 na tava.
No tejo, a pontuação varia conforme a proximidade das ﬁchas lançadas com a adaga e o arremesso é feito a uma distância de 4m:
se bater na adaga e cair no buraco (5 pontos); se for primeiro no chão e cair no buraco (4 pontos); dentro do raio menor (3 pontos);
dentro do raio maior (2 pontos); fora do raio (perde um ponto). Se ﬁcar bem na linha do raio, considera a maior pontuação.

O que é: jogo entre equipes disputado em cancha onde o objetivo é marcar a maior pontuação em um conjunto de quatro esportes.
Equipes: 3 ou 4 pessoas (em caso de 4, a menor pontuação é descartada)
Onde jogar: em uma cancha de chão batido onde serão demarcadas as áreas para cada jogo - tejo, tava, argola e ferradura.
A pista terá um comprimento total de 9m e largura de 2m. Divisões indicam os 4m de tejo e os 5m da argola e da ferradura.
A última raia, de 7m, indica o limite para montagem da bacia do jogo de tava.

Unindo quatro modalidades diferentes, tejo, tava, argola e ferradura, o tetarfe é uma espécie de maratona de esportes tradicionalistas.
Preferência entre as prendas, ele não exige esforço físico, mas uma ótima pontaria.

