REGULAMENTO OFICIAL

3º POKER CHALLENGE
AGENCIAS REGULADORAS – 2017
Este é o regulamento que rege o “3º POKER CHALLENGE AGÊNCIAS REGULADORAS – 2017”. O
Diretor do Torneio têm autonomia de arbitragem sob quaisquer pontos que não estejam previstos neste
regulamento. A decisão por ele tomada é final e seguirá sempre o bom senso, tendo em vista o melhor
andamento do torneio.
A organização deste torneio será feita pelo servidor LEOPOLDO KIRCHNER, da ANTAQ, cujo
telefone de contato é (61) 98403-5401 e e-mail de correspondência é leopoldo.heitor@antaq.gov.br.
A organização será auxiliada pelos colaboradores locais de cada agência participante, cujos
contatos são:
ANTAQ – Leopoldo Heitor Capelini Kirchner – leopoldo.kirchner@antaq.gov.br
ANATEL – Éder Moraes Abdão – contato local – eder@anatel.gov.br
ANEEL – André Freire de Carvalho Venâncio – contato local – freire@aneel.gov.br
ANAC – Leandro Grapiúna – contato local – leandro.grapiuna@gmail.com
ADASA – Welber Ferreira – contato local – welber.fa@gmail.com
ANTT – Victor Hugo Gouveia de Lucena Lima – contato local – victor.lima@antt.gov.br
ANVISA – Marcus Aurelio Miranda de Araujo – contato local – marcus.miranda@anvisa.gov.br
ANA – Alexandre Junqueira Homem de Mello – contato local – alexandre.mello@ana.gov.br

Colegas que trabalham na ANCINE, ANS, ANP ou ANM, agências estas que não possuem um
colaborador local, e que queiram participar do evento, podem procurar diretamente a organização do
torneio no contato acima descrito.
A direção do torneio será feita por pessoa indicada pelo Clube P2W.

1.

DEFINIÇÕES ESPECÍFICAS DO TORNEIO

1.1. LOCAL E HORÁRIO DO TORNEIO
O “3º POKER CHALLENGE AGÊNCIAS REGULADORAS – 2017” será disputado nas dependências
do Clube P2W, localizado no Setor de Lazer Beira Lago, Trecho 2, Lote 2 (referência: em frente ao
restaurante Mangai). O evento será disputado a partir das 16 horas do dia 21 de outubro de 2017, até
que apenas um competidor fique com todas as fichas do torneio, quando então será declarado CAMPEÃO.
Sugere-se a todos os participantes a chegada com antecedência de uma hora para o processo
de inscrição e encaminhamento às mesas. Os horários anunciados serão cumpridos com rigor pela
organização do torneio.

Se por algum motivo o torneio não puder ser executado como planejado, devido a problemas
técnicos, necessidade de alteração do lugar do evento, intervenções não autorizadas, fraudes ou outras
causas que sejam externas ao controle da organização, que possam corromper ou afetar a administração,
segurança, idoneidade, integridade ou a conduta correta deste torneio, a organização se reserva no
direito, a seu critério, de cancelar, encerrar, reagendar ou suspender, pelo prazo que entenda necessário,
o torneio.

2.

INSCRIÇÃO

Apenas uma inscrição será permitida por participante. Cada agência reguladora poderá inscrever
quantos participantes desejarem através de seus colaboradores locais (ou na ausência destes,
diretamente com a organização do torneio), tendo como data limite 19/10/2017.
INSCRIÇÕES CONFIRMADAS ATÉ 19/10/2017 TERÃO BÔNUS DE 2.000 FICHAS NO STACK INICIAL!
Após 19/10/2017, novas inscrições somente poderão ser feitas presencialmente, até às 15:30 do
dia 21/10/2017. É necessária a apresentação de um documento (por exemplo o crachá do jogador) que
comprove que este é funcionário de uma das agências participantes e o pagamento da inscrição deverá
ser feito no ato da mesma. Não há qualquer garantia de reserva de vagas, sendo, portanto, muito
recomendado que a inscrição seja feita antecipadamente. A lotação é limitada pela disponibilidade do
clube no dia, que é baseada no número de inscrições feitas antecipadamente.
Iniciado o jogo, as inscrições são encerradas definitivamente e o torneio realizado com o
número de inscritos até então.
É obrigatória a apresentação de documento de identidade válido com foto no momento da
inscrição presencial e no início do torneio. Uma prova de identidade poderá ser solicitada por membros
da organização em outros momentos durante o evento.
O valor de inscrição no torneio será de R$ 100,00 (cem reais) por participante e deverá ser pago
antecipadamente para a comissão organizadora do Interagências ou diretamente à organização do 3º
POKER CHALLENGE AGÊNCIAS REGULADORAS – 2017. Qualquer inscrição só é considerada confirmada
após o pagamento da mesma junto à organização do torneio.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:




Para a inscrição feita diretamente com a organização do 3º POKER CHALLENGE
AGÊNCIAS REGULADORAS – 2017, deverá ser pago nesse momento o valor da
inscrição, bem como deverá ser apresentado um documento (por exemplo o
crachá do jogador) que comprove que este é funcionário de uma das agências
participantes.
Para as inscrições feitas através dos colaboradores locais, esses colaboradores
deverão passar à organização uma tabela contendo nome completo do atleta,
cargo na agência e e-mail de contato, bem como o valor total das inscrições
pretendidas até 19/10/2017, sob pena de seus representantes não jogarem no
dia caso o pagamento não seja feito no prazo estipulado.

Um participante inscrito não poderá se retirar (solicitar cancelamento da inscrição) ou transferir
a sua inscrição para outro participante após o início do torneio. Mesmo antes do início, será necessária a

confirmação de que o substituto é funcionário da agência do jogador substituído. Em caso de dúvidas, a
organização se reserva no direito de não aceitar o pedido de inscrição de participantes que não estejam
previamente inscritos.
Uma vez realizada a inscrição no torneio, o competidor concorda que conhece este regulamento
e aceitam todas as suas disposições. Além disso o competidor autoriza o uso de suas imagens obtidas
antes, durante e após o evento, incondicionalmente, sem nenhum ônus para a organização do torneio.

3.

PREMIAÇÃO

3.1. PARTIÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO
O valor de R$100,00 (cem reais) referente à inscrição de cada atleta será assim distribuído:





R$20,00 (vinte reais) serão destinados ao clube P2W como pagamento pela estrutura física e
fornecimento de pessoal para o evento (dealers das mesas, diretor do torneio, garçons).
Estimativa de R$10,00 (dez reais) a R$20,00 (vinte reais) serão reservados para a confecção dos
troféus que serão entregues aos três primeiros colocados do torneio. Esse valor pode variar além
da faixa estipulada em função do número de jogadores. No dia do jogo será informado o valor
exato que foi retido para essa despesa.
R$60,00 (sessenta e reais) a R$70,00 (setenta reais) serão destinados ao pote da premiação,
que será distribuído entre os vencedores do torneio. Esse valor pode variar além da faixa
estipulada em função do valor gasto para a confecção dos troféus. O número de jogadores
premiados depende do número de inscritos.

3.2. DISTRIBUIÇÃO DO POTE LÍQUIDO AOS VENCEDORES
A distribuição do pote da premiação será feita de acordo com o número de competidores,
seguindo a tabela abaixo. Toda a premiação será feita em dinheiro, ao final do torneio.
Distribuição do Pote da Premiação

2 ITM

3 ITM

4 ITM

5 ITM

6 ITM

7 ITM

8 ITM

1º Lugar

65,0%

50,0%

45,0%

40,0%

37,0%

35,0%

32,5%

2º Lugar (até 12 competidores)

35,0%

30,0%

27,0%

27,0%

25,0%

22,5%

21,0%

20,0%

17,0%

15,0%

15,0%

15,0%

15,0%

11,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

8,0%

7,5%

7,5%

7,5%

5,5%

5,5%

5,5%

4,5%

4,5%

3º Lugar (até 18 competidores)
4º Lugar (até 27 competidores)
5º Lugar (até 36 competidores)
6º Lugar (até 45 competidores)
7º Lugar (até 54 competidores)
8º Lugar (até 72 competidores)

A partir de 72 jogadores, a distribuição será redefinida pela organização do torneio.

4,0%

4.

ESTRUTURA DA DISPUTA

O campeonato de poker será disputado na modalidade “No Limit Texas Hold'em”, utilizando o
baralho completo sem os coringas (52 cartas). As regras do torneio seguem as diretrizes gerais da
Associação de Diretores de Torneios de Poker do Brasil – ADTP referentes a essa modalidade. O
regulamento geral pode ser consultado na página http://www.adtp.com.br/.


OBSERVAÇÃO: Em casos de conceitos divergentes entre o regulamento
geral da ADTP e o que estiver escrito no regulamento do 3º POKER
CHALLENGE AGÊNCIAS REGULADORAS – 2017, prevalecerá o que
estiver escrito neste último.

4.1. STACK INICIAL E FICHAS UTILIZADAS
Para a disputa do torneio serão utilizadas fichas sem qualquer valor monetário. Estas fichas não
poderão ser removidas da área do torneio, sob pena de imediata desqualificação. Cada participante
receberá o mesmo número de fichas no início do torneio, que será seu stack inicial.
O stack inicial do torneio será de 20.000 (vinte mil) fichas.
Será concedido um bônus adicional de 2.000 (duas mil) fichas para as inscrições confirmadas
antecipadamente até 19/10/2017.

4.2. NÍVEIS DE BLINDS

NÍVEL

Blinds e Antes

Duração

1

25/50

20 minutos

2

50/100

20 minutos

3

75/150

20 minutos

4

100/200

20 minutos

5

100/200 - 25

20 minutos

6

150/300 - 25

20 minutos

INTERVALO

15 minutos

7

200/400 - 50

20 minutos

8

250/500 - 50

20 minutos

9

300/600 - 50

20 minutos

10

400/800 - 100

20 minutos

11

500/1.000 - 100

20 minutos

12

600/1.200 - 100

20 minutos

INTERVALO

15 minutos

13

800/1.600 - 200

20 minutos

14

1.000/2.000 - 200

20 minutos

15

1.200/2.400 - 300

20 minutos

16

1.500/3.000 - 300

20 minutos

17

2.000/4.000 - 400

20 minutos

18

2.500/5.000 - 500
INTERVALO

20 minutos
15 minutos

19

3.000/6.000 - 500

20 minutos

20

3.500/7.000 - 500

20 minutos

21

4.000/8.000 - 1.000

20 minutos

22

5.000/10.000 - 1.000

20 minutos

23

6.000/12.000 - 1.000

20 minutos

24

8.000/16.000 - 2.000

20 minutos

INTERVALO

15 minutos

25

10.000/20.000 - 2.000

20 minutos

26

12.000/24.000 - 3.000

20 minutos

27

15.000/30.000 - 3.000

20 minutos

28

20.000/40.000 - 4.000

20 minutos

29

25.000/50.000 - 5.000

20 minutos

30

30.000/60.000 - 5.000

20 minutos

INTERVALO
31

15 minutos

35.000/70.000 - 5.000

20 minutos

32

40.000/80.000 - 10.000

20 minutos

33

50.000/100.000 - 10.000

20 minutos

34

60.000/120.000 - 10.000

20 minutos

35

80.000/160.000 - 20.000

20 minutos

36 em diante

Definido pela direção do torneio

4.3. CLASSIFICAÇÃO E ELIMINAÇÕES SIMULTÂNEAS
Os participantes serão classificados pela ordem inversa à de eliminação. Participantes eliminados
simultaneamente, numa mesma mesa, serão classificados pelo tamanho de seus stacks: aquele que
iniciou a mão com maior quantidade de fichas será melhor classificado.

4.4. MÃO A MÃO – HAND FOR HAND
Ao se aproximar da MESA FINAL do torneio as mãos só serão jogadas mão-a-mão (“hand-forhand”), ou seja, todas as mesas começam as mãos ao mesmo tempo, e só iniciam a próxima quando todas
as mesas encerrarem a mão atual. Eliminações simultâneas em mesas diferentes, durante o hand-forhand serão tratadas como um empate de posições.

