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REGULAMENTO POKER – JUTA 2016 
Este é o regulamento do Torneio de Poker JUTA 2016.  
O Diretor do Torneio tem autonomia sob quaisquer pontos que não estejam previstos nesse regulamento. 
A decisão por ele tomada é final e seguirá o bom senso para o melhor andamento do torneio. 
EVENTO #1 – Poker na modalidade Texas Hold´em (NoLimit) 
Nº de dias Data Hora Inicial Stack Inicial Niveis Resgistro Inicia Registro Encerra 

Dia 1 13/05/16 19:30 10.000 12 min até nivel 6 19:15 19:30 
    8 min após nivel 6   

 
Stack inicial : 10.000 fichas (100 blinds) 
Sem adm / Sem rebuy / Sem Addon 
Numero maximo de jogadores: 18 
Nível Blinds Ante Blind   Nível Blinds Ante Blind  

1 50 100 - 12’   INTERVALO: 10min  
2 100 200 - 12’   19 6.000 12.000 - 8’  
3 150 300 - 12’   20 8.000 16.000 - 8’  
4 200 400 - 12’   21 10.000 20.000 - 8’  
5 250 500 - 12’   22 15.000 30.000 - 8’  
6 300 600 - 12’   23 20.000 40.000 - 8’  

INTERVALO: 10min   24 25.000 50.000 - 8’  
7 400 800 - 8’    INTERVALO: 10min  
8 500 1.000 - 8’   25 30.000 60.000 - 8’  
9 600 1.200 - 8’   26 35.000 70.000 - 8’  

10 800 1.600 - 8’   27 40.000 80.000 - 8’  
11 1.000 2.000 - 8’   28 50.000 100.000 - 8’  
12 1.200 2.400 - 8’   29 60.000 120.000 - 8’  

INTERVALO: 10min   30 80.000 160.000 - 8’  
13 1.500 3.000 - 8’   INTERVALO: 10min  
14 1.800 3.600 - 8’   31 100.000 200.000 - 8’  
15 2.000 4.000 - 8’   32 120.000 240.000 - 8’  
16 3.000 6.000 - 8’   33 150.000 300.000 - 8’  
17 4.000 8.000 - 8’   34 200.000 400.000 - 8’  
18 5.000 10.000 - 8’   Niveis adicionais a critério da Direção 

 
Regras gerais: 
- Torneio será jogado 9-handed máximo; 
- Haverá redraw sempre que necessário para melhor distribuição de jogadores por mesa; 
- Este torneio não permite rebuys/reentradas; 
- Este torneio não tem AddOn; 
- O registro encerra-se no inicio do torneio; 
- A direção poderá limitar o número máximo de inscritos a seu critério; 
- A direção poderá não permitir inscrições tardias; 



- A direção poderá modificar os períodos de registro a seu critério; 
- As decisões do Diretor do Torneio são finais e não permitem recurso. 
2 – ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
Recibo de inscrição e Liberação de Imagens: 
No momento da inscrição, todos os competidores deverão estar cientes deste regulamento e aceitarem 
todas as suas disposições. Além disso, todos os participantes do torneio autorizam incondicionalmente o 
uso de suas imagens coletadas antes, durante e após o evento, sem nenhum ônus para a organização do 
torneio. O participante que não autorizar o uso de imagem, video ou foto, deve fazê-lo por escrito. 
Terminologia Oficial: Termos oficiais são declarações simples, inconfundíveis, feitas em momento 
oportuno, como: bet (aposta), raise (aumento), call (pagamento), fold (desistir), check (mesa), all-in 
(todas as fichas), pot (apenas na modalidade pot-limit), e completar. Termos regionais podem atender este 
padrão. O uso de linguagem não-padrão é de responsabilidade do jogador, pois pode resultar em uma 
decisão diferente do pretendido por ele. É responsabilidade do jogador tornar as suas intenções claras. 
REGRA DA “FALINHA”: O uso da falinha está parcialmente aprovado pela Direção e só é permitido entre 
jogadores que estejam na ação, na mão e que ainda possuam cartas em seu poder. Não é permitido 
falinha de pessoas que não estão naquela mesa, de pessoas que não tem cartas na mão, nem de 
funcionários ou dealers da casa.  
CONDUTA ÉTICA: Poker é um jogo individual. Ações, declarações ou comportamento que comprometam 
o andamento justo da competição, sejam estes conscientes ou não, são considerados antiéticos e 
antidesportivos. A direção irá priorizar a integridade competitiva do torneio e, para tanto, punir qualquer 
competidor(es) que venha(m) a trapacear ou agir de maneira antiética ou ilegal. Trapaças são todas as 
atitudes que um indivíduo pode tomar que infrinjam as regras do torneio para obter vantagens na 
competição. Trapaças poderão incluir, porém não estão limitadas a collusion (jogar em parceria ou time), 
roubo de fichas, transferência de fichas entre participantes, do mesmo torneio ou de eventos distintos, 
marcação de cartas, substituição de cartas ou a utilização de quaisquer outros métodos ou equipamentos 
não autorizados. Define-se collusion como o comum acordo entre dois ou mais competidores em 
compartilhar informações ou jogarem em conjunto para obter vantagem no torneio. Collusion inclui, mas 
não se limita a, chip dumping (passar fichas), soft play, compartilhar informações sobre suas cartas com 
outro competidor, enviar ou receber sinais de/para outro competidor, utilização de meios de comunicação 
ou a internet para troca de informações para facilitar o collusion. 
RESPONSABILIDADE DO JOGADOR: É responsabilidade dos jogadores: conferir os dados de sua 
inscrição e designação de assentos; proteger as suas cartas; tornar as suas intenções claras; acompanhar 
a ação da mesa; agir na sua vez; defender o seu direito de agir; manter suas cartas visíveis; manter suas 
fichas empilhadas corretamente; permanecer à mesa quando com uma mão viva; mover-se para outra 
mesa rapidamente; respeitar à regra de “um jogador por mão”; conhecer e respeitar as regras; seguir a 
etiqueta apropriada e, em geral, contribuir com a organização do torneio. 
HIERARQUIA E PUNIÇÃO: O dealer tem autonomia para conduzir o jogo sob as regras do Poker em sua 
mesa e tem autonomia para punição caso algum jogador desrespeite as regras do torneio aqui 
estabelecidas nesse documento. 
A primeira advertência será dada por ele sob forma verbal.  
No caso de reincindência será chamado o Diretor do Torneio que analisará o fato ocorrido e poderá aplicar 
uma órbita no jogador, ou seja, o jogador ficará sem jogar durante uma volta completa do botão por todos 
jogadores até chegar na mesma posição novamente e durante esse tempo será obrigado a pagar ante, 
small blind e big blind caso necessário, sem poder participar da ação da mesa tendo suas cartas foldadas 
automaticamente. 



O jogador poderá ser excluido e desclassificado do torneio caso mesmo depois da órbita (segunda vez que 
é punido) incorrer no mesma ação fora das regras, lembrando que a decisão final sempre é do Diretor do 
Torneio que age de acordo com as regras e bom senso e deve ser respeitada, sendo ela final e irrevogável. 
USO DE CELULAR: O uso de celular é permitido durante o torneio mas não permitido durante a sua ação, 
ou seja, se a ação chegar em um jogador que ainda tenha cartas em seu poder (estejam elas protegidas 
por protect card ou não) e o mesmo estiver ao celular, falando, na internet ou whattsapp sua mão será 
AUTOMATICAMENTE FOLDADA pelo Dealer e a isso não cabe reclamação ou inferência. 
Na primeira vez será punido verbalmente pelo Dealer, na segunda será chamado o Diretor do Torneio e 
será aplicada uma órbita no jogador e na terceira o jogador poderá ser excluido e desclassificado do 
torneio. 
 


