CCH – CAMPEONATO CAÇADORENSE DE TEXAS HOLDE’M ONLINE
Este é o Regulamento que rege o evento desportivo pertencente ao Campeonato Caçadorense
de Texas Hold’em ONLINE 2019.
1 – DEFINIÇÕES ESPECÍFICAS DO EVENTO
Termos específicos utilizados neste Regulamento:
* CCH ONLINE: torneio desportivo denominado Campeonato Caçadorense de Hold’em ONLINE;
* A temporada do CCH ONLINE contará com 48 etapas divididas em 4 (quatro) trimestres
* A organização reserva o direito de cancelar ou acrescentar qualquer etapa, visando o melhor
andamento do campeonato.
* CPC – Caçador Pôquer Clube & Liga King Power: Entidades responsáveis pela realização,
promoção e organização do campeonato;
* Garantidos: o valor da premiação garantida no evento será alcançado pela soma de entradas
e reentras no evento principal, se não atingido, os realizadores se responsabilizam pela adição
de valores correspondentes aos valores reais garantidos;
DETALHES DO EVENTO
A) Plataforma – Pppoker – link para download: http://pppoker.net/#/ contato: +55 49
99951-9872

CRONOGRAMA
A) De janeiro a dezembro de 2019, os horários dos torneios estarão disponíveis no site do
CPC bem como nas redes sociais. A organização se reserva o direito de alterar o
cronograma, sem prévio aviso, caso julgue necessário a bom desenvolvimento do
evento.
B) No caso de cancelamento do torneio, somente serão considerados clientes da
Organizadora, e efetivamente competidores do evento, aqueles que estiverem
inequivocamente inscritos em torneio cancelado, até a data do cancelamento.
PREMIAÇÕES
A) PREMIAÇÃO E DESTINAÇÃO DA INSCRIÇÃO: Todos os torneios terão a premiação garantida
de R$2.000,00. Serão premiados aproximadamente os 10% (dez por cento) dos participantes
(entradas, re-buys e add-nos). De cada inscrição (R$15), o valor de R$13,50 (treze reais e
cinquenta centavos será destinado ao prêmio (pote), R$1,50 (um real e cinquenta centavos) ao
rake. Caso o torneio não seja realizado por caso fortuito, força maior ou determinação de
órgão público, nenhum prêmio será garantido.
B) REALIZAÇÃO DE ACORDOS: É permitida a realização de acordos sobre a premiação. Os
acordos devem ser unânimes entre os participantes que estiverem ativos na mesa final. A
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organização poderá vetar um acordo se julgar que houve constrangimento a um ou mais
competidores. Em mesas finais, independente do acordo, pelo menos 10% (dez por cento) da
maior premiação restante no momento do acordo, deverá ser reservado ao campeão, definido
na mão final.
C) PRÊMIO DO RANKING TRIMESTRAL: Para o circuito do 2019, o CCH ONLINE e KING POWER,
premiarão o 1º colocado, com o prêmio de R$500,00 em fichas na plataforma Pppoker – CPC
online mais uma entrada para evento a ser escolhido no final do trimestre. Ao segundo e
terceiro colocado, uma entrada para evento a ser escolhido no final do trimestre.
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO:
Os participantes serão pontuados de acordo com tabela fixa exposta em
www.cacadorpoquerclube.com.br, apenas competidores que terminarem dentro da faixa de
premiação oficialmente divulgada pela organização receberão pontos.
A) Jogadores que devido a acordos entrarem na faixa de premiação, não receberão pontos.
Pontos só serão distribuídos a jogadores que entrarem na faixa de ITM de acordo com a
publicação oficial da tabela de pagamentos. Para este tipo de acordo, todos os jogadores que
pontuarem receberão a pontuação relativa à última colocação do ITM oficial. Ex: O ITM oficial
premia os 8 primeiros colocados, porém os jogadores realizam um acordo em que os 10
primeiros serão premiados. Dessa forma, o nono e o décimo colocado recebem premiação,
mas não pontuam para o ranking. Do oitavo colocado em diante, a pontuação será igual ao
relacionado na tabela para o oitavo lugar.
B) Ao realizarem um acordo financeiro de forma oficial, conduzido pelo moderador do torneio,
e dentro da faixa de premiação oficial, será congelada a pontuação do momento em que foi
realizado. Ex: 3 jogadores efetuam um acordo financeiro na mesa final, a pontuação do
primeiro ao terceiro colocado, será igual a pontuação do terceiro.
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ESTRUTURA
Buy-in: R$15 – 7.500 fichas
Re-buy: R$15 – 7.500 fichas
Add-on: R$20 – 22.500 fichas
Início do torneio: 19h
Inscrições tardia: Final do 12º nível (21h)

ESTRUTURA DE BLINDS

ETAPAS DO 1º TRIMESTRE
Janeiro – dias 07, 14, 21 e 28;
Fevereiro – dias 04, 11, 18, 25;
Março – 04, 11, 18, 25.

