
PASSO A PASSO
(acesso por meio de desktop, notebook ou celular nos 

sistemas operacionais Android e iOS)



1. Acesse www.pokerstars.com 
2. Clique em “Fazer o Download e Jogar”. Iniciará o download do 
arquivo PokerstarsInstall.exe. Baixe e execute a instalação. 



3. Acesse o aplicativo PokerStars e crie seu usuário 



4. No menu lateral direito, clique no botão “Home Games”



5. Entrará na página principal do home game. Clique em “Join a 
Poker Club”:



6. Informe os seguintes dados:
a) Club ID: 1998890
b) Invitation Code: TorneioEstadual
c) Your Name: seu login de usuário

d) Clique em “I agree the terms...”
e) Clique em “Join Club”



7 – Aparecerá uma mensagem que a solicitação foi 
adicionada com sucesso, e o administrador irá autorizá-

lo. Basta aguardar a aprovação.



8. Enquanto aguarda para entrar no torneio, vamos adquirir 
fichas para sua participação.

É necessário ter o total de 20.000 mil fichas fictícias para 
iniciar o jogo.

É bem simples, siga as instruções:



9. Vá até o menu no canto superior direito e clique em “Caixa” para 
gerenciar suas fichas:



10. Na tela “Caixa”, clique na aba superior “Dinheiro fictício” para 
arrecadar suas fichas:



11. Agora clique em “arrecadar” :



12. Pronto! Você já arrecadou suas fichas e pode dar seus 
lances.

Caso tenha problema com esse processo, entre em contato 
com o Eugênio (WhatsApp - 99934-5040) vamos buscar 

outras alternativas para iniciar sua partida.

Obs: O processo de arrecadação disponibiliza 15 mil fichas 
e só pode ser feito a cada 4 horas.



13. Voltando ao torneio, assim que o administrador aprovar, 
aparecerá na lista de “My poker clubs” o clube: “Poker AFRESP”. 
Clique duas vezes para entrar. 



14. Após entrar no Home Game da Afresp, clique no Botão “Schedule" 
e dê um duplo-clique no torneio desejado. 



15. Entrando no lobby do torneio, clique em “Play Now”. Este passo 
precisa ser realizado ANTES DO INÍCIO DO TORNEIO. Tudo pronto 
para o jogo!



Para efetuar uma eventual reentrada, basta efetuar o 
mesmo procedimento da primeira entrada:

1. Selecionar o torneio em Home Games 

2. Clicar em Jogue Agora 

Atenção: serão permitidas somente 2 reentradas (1 
entrada + 2 reentradas) e o acerto financeiro deve ser 

feito no dia seguinte.

Reentrada



Para mais informações ou esclarecer dúvidas, entre em 
contato com a equipe de Eventos:

eventos@afresp.org.br 
(11) 3886-8873/8926

(11) 9.4354-9009 (WhatsApp)
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