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1.  Objetivo 

A criação do Ranking Hold’em On-line Estadual tem o principal objetivo de 

promover a integração entre os associados da Afresp, por meio do uso da tecnologia 

do poker on-line, que permite a participação de moradores de todo o Estado sem 

custos adicionais. 
 

 

2.  Estrutura do Ranking 

Serão  realizadas  4  etapas  em  2018,  disputadas  na  plataforma  do software  

PokerStars.  Será  disponibilizado  no  site  da  Afresp  o  manual passo-a-passo de 

instalação e registro no torneio. 
 

 

2.1.  Participação:  A   participação   no   Ranking   não   necessita   de inscrição  

prévia  de  seus  competidores.  Ao  jogador,  basta  participar  de uma  etapa.  Assim,  

sua  pontuação  será  computada  e  sua  inserção  no ranking ocorrerá de forma 

automática. 
 

 

2.2. Critério de Pontuação: A  pontuação  será  regida  pela  seguinte fórmula: 

 
Pontuação = ∑Pontos das Etapas + ∑Etapas Participadas + Bônus Assiduidade Plena 

 

 

Pontos das Etapas 
 

Os pontos serão distribuídos conforme tabela abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onde   n = número de participantes na etapa 

 
Exemplo:  Em  uma  etapa  com  50 jogadores,  o  campeão  receberá 50 pontos, 

o segundo 49, até chegar no 50º colocado que receberá 1 ponto. Desta forma, todos 

pontuarão independente da colocação.



Etapas participadas 
 

Será somada à pontuação final  a quantidade de etapas participadas. Exemplo:  o  

competidor  que  participar  de  3  etapas  no  ano,  receberá  3 pontos. 
 

 

Bônus Assiduidade Plena 
 

Se o jogador participar de todas as 4 etapas do ano, este fará jus a um bônus de 
3 pontos por sua assiduidade total. 

 
Desempate 

 

Caso haja empate de pontos entre os competidores, o desempate será feito  pelo  

desempenho  nas  etapas  mensais,  ou  seja,  quem  lograr-se campeão em maior 

número de etapas fica na frente. Se persistir o empate, será  considerado  o  maior  

número  de  etapas  na  segunda  colocação,  e assim por diante. 
 

 

2.3. Premiação: Os 3 primeiros colocados do Ranking ganharão uma ficha 

personalizada e o campeão receberá também entrada gratuita para o  15º  Torneio  

Estadual  de  Poker  da  Afresp,  a  ser  realizado  no  primeiro semestre de 2019. 
 

 
3.  Estrutura das Etapas 

 

 

Inscrições 
 

As inscrições serão feitas em cada etapa, com um buy-in fixado em R$ 
60,00, sem direito a rebuy ou reentrada. 

O  buy-in  deverá  ser  depositado,  até  as  18h  do  dia  da  realização  da 
etapa,   em   uma   das   seguintes   contas   correntes   da   Afresp   (CNPJ 
62.635.990/0001-91): 

    Banco do Brasil - Ag. 3221-2 / CC 103-1 

    Santander - Ag. 0001 / CC 13-013848-9 

    Itaú - Ag. 0183 / CC 73941-6 

O     comprovante     do     depósito     deve     ser     enviado     ao     email 

eventos@afresp.org.br ou por whatsapp (11) 94354-9009. 

Os  valores  arrecadados  serão  revertidos  integralmente  à  premiação dos 9 

primeiros colocados de cada etapa. 

 
Premiação da Etapa 

 

O valor arrecadado em cada etapa será distribuído integralmente para os  seus  9  

primeiros  colocados,  em  ordem,  na  seguinte  proporção,  do primeiro ao nono 

colocado: 25% - 17% - 13% - 11% - 10% - 8% - 7% - 5% 

- 4% (arredondando os valores para facilitar a distribuição dos prêmios, se for o 

caso). Os valores dos prêmios serão depositados, pela Afresp, nas contas correntes 

dos premiados.

mailto:eventos@afresp.org.br


Datas e horários 
 

As 4  etapas  serão  realizadas sempre  às  20:00h,  às segundas-feiras, nas datas 

previstas de 11 de junho, 02 de julho, 27 de agosto e 08 de outubro. 
 

 
4.  Considerações finais 

     Poderão participar os associados e seus familiares. 

 A   classificação   dos   participantes, assim   como   o   ranking 
atualizado, serão divulgados após cada etapa no site da Afresp. 


