
                                                     

                                                                                  

RANKING HOLD’EM NA CAPITAL 2022 
 

Objetivo 
 

O Ranking “Hold’em na Capital 2022” tem como objetivo aumentar o interesse e assiduidade dos 
frequentadores do Happy Hour + Poker na Afresp, assim como estimular a competitividade de seus 
participantes. 
 

Neste sentido, serão realizados dez torneios mensais em 2022. Registraremos a participação e 
pontuação de cada competidor ao longo do ano. 
 

Ao final do ano, os nove melhores colocados no Ranking serão premiados. 
 
Participação no Ranking 
 

A participação no Ranking não necessita de inscrição prévia de seus competidores. Ao jogador, basta 
participar de um torneio. Assim, sua pontuação será computada e sua inserção no ranking ocorrerá de forma 
automática. 
 
Critério de Pontuação 
 

A pontuação será regida pela seguinte fórmula: 
 
          Pontuação = Σ8 Maiores Pontos de Torneios + ΣTorneios Participados + Bônus Assiduidade Plena 
 
 

 
Pontos de Torneios 
 

Os pontos serão distribuídos conforme tabela abaixo: 
 

Classificação  Pontos 

1º n 

2º  n – 1 

3º  n – 2 

4º  n – 3 

5º  n – 4 

6º  n – 5 

... ... ... 

nº  1 

 
            Em um torneio, por exemplo, com 30 participantes, o Campeão receberá 30 pontos, o segundo 29, até 
chegar no 30º colocado, 1 ponto. Desta forma, todos pontuarão, independente da colocação. 
 
Torneios Participados 
 

Será somada à pontuação final a quantidade de torneios participados. Por exemplo, se o competidor 
participar de nove torneios ao longo do ano, este receberá 9 pontos. A ideia é dar um bônus pela assiduidade 
do jogador. 

 
 

Bônus Assiduidade Plena 
 

Se o jogador participar de todos os doze torneios ao longo do ano, fará jus a um bônus de 3 pontos por 
sua assiduidade total. 
 

n = Número de Participantes no torneio 

 



                                                     

                                                                                  

Dos Torneios Mensais 
 

O Happy Hour + Poker será realizado mensalmente na sede da Afresp, nas seguintes datas previstas: 
 

Mês Dia 

Março 29 

Abril 26 

Maio 24 

Junho 28 

Julho 26 

Agosto 30 

Setembro 27 

Outubro 25 

Novembro 15 

Dezembro 6 

 
 
Premiação 
 

Nos torneios mensais, o buy-in será de R$ 50,00 e o único rebuy permitido também de R$ 50,00. Serão 
retidos R$ 5,00 de cada buy-in para que seja acumulado um montante ao longo do ano, que se reverterá na 
premiação do Ranking (em dinheiro). 
 

Serão premiados os 3 primeiros colocados do Ranking com troféus, assim como os 9 melhores 
competidores receberão prêmio em dinheiro, na mesma proporção utilizada na premiação do torneio mensal.  
 

A premiação ocorrerá no último torneio mensal, que está previsto para dia 06 de dezembro. 
 
Também serão retidos 50 reais do valor arrecadado em cada etapa para serem destinados à premiação 

da Mesa dos Campeões. 
 
Mesa dos Campeões 
 

No mês de janeiro de 2023, será realizada a Mesa dos Campeões, que consiste em um torneio realizado 
apenas com os campeões de cada etapa mais o campeão do Ranking. Valor de buy-in, se haverá rebuy, 
duração dos níveis de blinds, quantidade de premiados e demais detalhes referentes ao torneio, tudo será 
definido entre os próprios participantes da Mesa. Para a premiação, além do buy-in estipulado, haverá o valor 
garantido de R$ 600, montante este retirado de cada etapa mensal, conforme determinado no item acima 
(“Premiação”). 
 
Publicidade 
 

Para dar publicidade aos resultados, deverá ser registrada ata a cada torneio, com a respectiva 
classificação. Estas atas serão computadas em planilha de controle do Ranking, que será divulgada 
mensalmente aos participantes. 
 
Que vençam os melhores! 


