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Póquer em Modo de Torneio Online 
 

1 — O jogo de póquer em modo de torneio online é uma competição de uma das variantes do jogo 

de póquer não bancado que se encontra regulamentada, que se joga com fichas próprias, sem 

representação ou conversão em valores monetários, em que o jogador paga uma taxa de inscrição 

para participar, em sistema de eliminação à medida que vai perdendo as fichas para os demais 

jogadores, com o objetivo de ficar num dos lugares finais que dão direito a um prémio monetário 

pré determinado ou a uma inscrição num torneio com um valor de inscrição superior aquele em 

que é atribuído.  

 

2 — Para efeitos das regras fixadas no presente regulamento entende-se por:  

a) «Add -on», faculdade que é dada ao jogador de, no final do período em que é permitido 

os rebuy, comprar mais fichas independentemente da quantidade de fichas que tiver na sua 

cave;  

b) «Aposta cega ou blind», aposta obrigatória colocada pelo jogador antes de receber 

cartas;  

c) «Cave ou stack de fichas», conjunto de fichas com referências numéricas, sem qualquer 

correspondência ou convertibilidade em valores monetários, que o jogador recebe no início 

do torneio para ser colocado em jogo ou que, em determinado momento do jogo, o jogador 

tem na mesa;  

d) «Comissão da entidade exploradora ou rake», percentagem do valor da inscrição para 

participação no torneio que remunera a entidade exploradora pela organização e 

disponibilização do mesmo;  

e) «Fichas de torneio», fichas usadas exclusivamente na prática de jogo sob a forma de 

torneio que têm inscrito unidades de referência numéricas a pontos, fichas ou qualquer 

outra, sem qualquer correspondência, representação ou convertibilidade em valores 

monetários;  

f) «Grande aposta ou big blind», aposta obrigatória realizada antes da distribuição das 

cartas pelo jogador que ocupa a posição imediatamente à esquerda do jogador que fez a 

pequena aposta;  

g) «Nível», período de tempo compreendido entre o aumento do valor das blinds, que 

normalmente é antecedido de um intervalo para descanso;  

h) «Pequena aposta ou small blind», aposta obrigatória realizada antes da distribuição das 

cartas pelo jogador que ocupa a posição imediatamente à esquerda do jogador que tem o 

botão;  

i) «Prémios monetários dos torneios ou prize pool», valor resultante da percentagem do 

valor das inscrições que é repartido em número e percentagens variáveis e atribuído aos 

jogadores finais dos torneios;  

j) «Rebuy», possibilidade que é dada ao jogador cuja cave é inferior a um determinado 

valor ou que ficou sem cave de reintegrar a cave de fichas, através do pagamento de um 

valor e o recebimento do correspondente conjunto de fichas;  

k) «Reinscrição ou reentry», possibilidade de um jogador que foi eliminado voltar a 

inscrever -se no torneio e ocupar lugar na mesa;  
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l) «Sessão do jogador», período de tempo ininterrupto que decorre entre o início e termo 

do acesso pelo jogador ao jogo de póquer em modo torneio;  

m) «Sit out», posição de um jogador que perde a ligação ao jogo e até que a restabeleça;  

n) «Taxa de inscrição ou buy-in», valor monetário pago pelo jogador para participar no 

torneio;  

o) «Torneio cronometrado», torneio com duração predeterminada, em que no final do 

período de tempo é efetuada a contagem das fichas da cave dos participantes em jogo e os 

prémios são atribuídos aos jogadores com maior quantidade ou valores de fichas;  

p) «Torneio de uma mesa», torneio que se realiza numa única mesa com o número de 

lugares fixados pela entidade exploradora;  

q) «Torneio de mesas múltiplas», torneio que se realiza em várias mesas de funcionamento 

simultâneo, que progressivamente se vão reduzindo com a eliminação de jogadores e 

termina numa mesa final para apurar o vencedor do prémio mais elevado do torneio;  

r) «Torneio sit and go», torneio de uma ou mais mesas de funcionamento rápido em que 

não é permitido efetuar reentrys, rebuys e add-ons e que se inicia assim que o número de 

lugares previamente definido pela entidade exploradora esteja preenchido;  

s) «Torneio freeroll», torneio de entrada gratuita que atribuem como prémios inscrições, 

inconvertíveis em dinheiro, para outros torneios;  

t) «Torneio programado», torneio de uma ou mais mesas, previamente marcado, que 

começa na hora fixada, com o funcionamento em simultâneo de diversas mesas, que 

progressivamente se vão reduzindo com a eliminação dos jogadores e que termina numa 

mesa final para apurar o vencedor do prémio mais elevado do torneio;  

 

3 — Na exploração e prática do jogo de póquer em modo de torneio são aplicáveis as regras de 

execução da variante do jogo de póquer não bancado que é objeto do torneio, com as adaptações 

constantes do presente regulamento e das regras fixadas pela entidade exploradora e previamente 

aprovadas pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos.  

 

4 — Na exploração e prática do jogo de póquer na modalidade de torneio os únicos valores 

monetários expressos em euros são exclusivamente o valor da buy-in, reentry, rebuy, add-on e 

prize pool, nos termos definidos pelas regras do torneio elaboradas pela entidade exploradora.  

 

5 — Todas as demais referências a valores correspondem a valores convencionados, que não são 

convertíveis, reembolsáveis ou trocáveis por dinheiro.  

 

6 — As mesas utilizadas na exploração de jogos de póquer em modo de torneio podem ter entre 2 e 

10 lugares.  

 

7 — A entidade exploradora pode organizar e explorar jogos de póquer em modo de torneio que, 

nomeadamente, contenham ou combinem algumas das seguintes características:  

a) Torneios de uma mesa ou multimesas;  

b) Torneios com e sem limite de aposta;  

c) Torneios satélite, que atribuem como prémios buy-ins de acesso a um torneio futuro pré 

-calendarizado, com valor de inscrição mais elevado do que o dos torneios onde são 

atribuídos;  

d) Torneios sit and go;  

e) Torneios cronometrados;  

f) Torneios com aposta limitada a um número de apostas por cada turno ou ao pote;  

g) Torneios com aposta sem limite ou all in, cujo limite é a stack de fichas de cada jogador;  

h) Torneios com um número mínimo de jogadores que só se realiza se for alcançado o 

número de participantes estabelecidos pela entidade exploradora;  

i) Torneios com número máximo de jogadores;  
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j) Torneios com reentry;  

k) Torneios com rebuy limitados ou ilimitados;  

l) Torneios com add-on;  

m) Torneios com prémios garantidos, em que a entidade exploradora garante um valor 

mínimo de prémios a atribuir no torneio, independentemente do número de jogadores 

inscritos;  

n) Torneios com inscrições tardias ou late registration, em que os jogadores têm a 

possibilidade de se inscreverem no torneio mesmo depois do torneio se iniciar;  

o) Torneios freeroll, que têm entrada gratuita e atribuem exclusivamente como prémio 

inscrições para outros torneios;  

p) Torneios com prémio de eliminação, em que é atribuído um prémio em dinheiro a um 

jogador pela eliminação de outro.  

 

8 — A entidade exploradora pode prever outras características para além das enunciadas na regra 

anterior, desde que não sejam contrárias as regras imperativas previstas no presente regulamento.  

 

9 — O valor dos prémios a atribuir é fixado pela entidade exploradora e corresponde a uma 

percentagem sobre o valor do prize pool, podendo revestir natureza monetária ou o direito de 

participação num torneio futuro mas pré determinado.  

 

10 — O número e o valor efetivo dos prémios a atribuir é fixado a partir do momento em que não 

são permitidas mais inscrições, rebuys e add-ons.  

 

11 — A exploração do jogo de póquer em modo de torneio, independentemente do número de 

lugares e mesas, pode decorrer em modo de funcionamento contínuo ou em regime de sessão ou 

pré -programadas.  

 

12 — A mesa ou mesas de funcionamento contínuo funcionam de modo permanente desde que 

estejam presentes o número mínimo de jogadores.  

 

13 — A mesa ou mesas em modo de sessão iniciam o funcionamento na hora definida e anunciada 

pela entidade exploradora e a participação do jogador está sujeita a uma inscrição prévia, quer para 

ocupar lugar numa mesa quer, se permitido, para ocupar um lugar que venha a vagar no decurso do 

torneio.  

 

14 — A participação do jogador no jogo de póquer em modo de torneio está sujeita ao pagamento 

de um buy-in ou taxa de inscrição.  

 

15 — Excetua-se do disposto na regra anterior os torneios de entrada gratuita que atribuem 

exclusivamente como prémio buy-in ou taxas de inscrição noutro torneio.  

 

16 — Os buy-ins ou taxas de inscrição atribuídos como prémio em qualquer torneio são 

considerados na contabilidade dos torneios a cuja participação dão direito, quer para efeitos da 

percentagem para o prize pool, quer para efeitos da percentagem da comissão da entidade 

exploradora.  

 

17 — A taxa de inscrição nos torneios de póquer inclui o valor da comissão da entidade 

exploradora.  

 

18 — A comissão referida na regra anterior é fixada pela entidade exploradora, no regulamento 

próprio do torneio, entre 2 % a 20 % do valor do buy-in e reentry, podendo ainda incidir sobre os 

rebuy e add-on.  
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19 — O direito de participação nos torneios é pessoal e intransmissível, sendo apenas admissível 

uma inscrição por jogador.  

 

20 — O valor do buy-in é repartido em duas parcelas percentuais, uma para prémios e outra para a 

comissão da entidade exploradora  

 

21 — Para se inscrever em qualquer torneio ou para efetuar rebuys, add-ons ou reentrys, o jogador 

tem que ter saldo disponível na sua conta de jogador.  

 

22 — Ao fazer a inscrição, o valor do buy-in é imediatamente deduzido da conta do jogador.  

 

23 — Nos torneios com inscrições tardias, os reentrys, rebuys e add-ons apenas são permitidos até 

ao nível ou período de tempo que for fixado pela entidade exploradora.  

 

24 — O jogador pode cancelar a sua inscrição até à hora marcada para o início do torneio, salvo se 

as regras específicas do torneio fixarem momento anterior.  

 

25 — O jogador que cancele a inscrição nos termos da regra anterior é imediatamente reembolsado 

da taxa de inscrição, sendo creditado na sua conta de jogador o correspondente valor.  

 

26 — O jogador inscrito que não tenha cancelado a inscrição e que não estiver ligado ao torneio à 

hora do seu início é colocado numa mesa, com o lugar devidamente assinalado como fora da mesa, 

e, na sua vez, são-lhe automaticamente retiradas as blinds e colocado na situação de «sit out» até 

estabelecer a ligação ou até não ter mais fichas na cave.  

 

27 — O jogador que abandone um torneio após o seu início, ou que perca a ligação ao mesmo no 

seu decurso, permanece em jogo e, na sua vez, são-lhe automaticamente retiradas as blinds até não 

restarem fichas na sua cave ou até que restabeleça a ligação e retome a decisão sobre o seu jogo.  

 

28 — Sem prejuízo do disposto na regra seguinte, as inscrições ganhas num torneio não podem ser 

reembolsadas em dinheiro ou vendidas ou transferidas para outro jogador.  

 

29 — As inscrições ganhas num torneio apenas podem ser convertidas em dinheiro quando os 

vencedores já tenham ganho anteriormente a respetiva inscrição para o mesmo torneio.  

 

30 — Nos torneios de entrada gratuita (freeroll), as inscrições atribuí- das como prémio não são 

convertíveis em dinheiro.  

 

31 — O jogador é eliminado do torneio quando perde todas as suas fichas, salvo se as regras 

específicas do torneio permitirem a realização de rebuys e add-ons e o jogador as realize.  

 

32 — Os prémios atribuídos nos torneios são constituídos por valores monetários ou por direitos 

de inscrição num torneio futuro predeterminado.  

 

33 — Os prémios são atribuídos aos jogadores que ocupem o lugar ou lugares finais dos torneios 

ou, nos torneios com tempo de duração pré-fixado, aos jogadores que, no termo da hora marcada, 

tenham o maior número ou valor de fichas na cave, sem prejuízo dos prémios de eliminação que 

possam ser atribuídos.  

 

34 — O número de lugares premiados e no caso dos prémios monetá- rios a percentagem de cada 

um, bem como a possibilidade de atribuição de um prémio de eliminação são definidos pela 

entidade exploradora nas regras específicas dos torneios.  
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35 — Os torneios podem ser cancelados por insuficiência do número de participantes ou por 

motivos técnicos ou de força maior que impeçam a realização de torneio em condições de 

segurança.  

 

36 — Sempre que as regras específicas dos torneios não definirem as regras aplicáveis aos torneios 

cancelados nos termos do número anterior, procede -se do seguinte modo:  

a) Se o torneio é cancelado antes da hora marcada para o seu início, os jogadores são 

reembolsados do valor integral da taxa de inscrição;  

b) Se o torneio é cancelado após o seu início, mas antes de se atingir os lugares com direito 

a prémio, os jogadores ainda ativos são reembolsados do valor integral pago pela inscrição 

e a parte destinada a prémios das inscrições pelos jogadores já eliminados, bem como a 

parte destinada a pré- mios de todas as recompras, são somados e distribuídos 

proporcionalmente aos jogadores ainda em jogo com base na quantidade de fichas de cada 

um;  

c) Se o torneio é cancelado após o seu início e depois de se atingir os lugares com direito a 

prémio, os jogadores ainda ativos são reembolsados do valor integral pago pela inscrição e 

a parte destinada a prémios das inscrições pagas pelos jogadores eliminados, bem como a 

parte destinada a prémios de todas as recompras, são somados e distribuídos 

proporcionalmente pelos jogadores em jogo com base na quantidade de fichas de cada um.  

 

37 — Para efeitos do disposto na regra anterior, os jogadores que tenham ganho a inscrição no 

torneio cancelado enquanto prémio de um torneio anterior são reembolsados em valor idêntico ao 

da inscrição.  

 

38 — Os jogadores que forem eliminados antes do cancelamento do torneio não são reembolsados 

dos valores do buy-in, reentrys, rebuys e add-ons que tenham efetuado.  

 

39 — Na hora marcada para o início do torneio os jogadores são distribuídos aleatoriamente pelas 

mesas e lugares nas mesas, não sendo permitida a troca de lugares entre jogadores.  

 

40 — No início do funcionamento das mesas a decisão do jogador que faz a primeira aposta pode 

ser determinada pela numeração do lugar ou por qualquer outro modo aleatório definido pela 

entidade exploradora.  

 

41 — Todos os jogadores iniciam a participação no torneio com o mesmo número e composição de 

fichas das stack.  

 

42 — As decisões do jogador devem ser tomadas no tempo definido pela entidade exploradora, que 

pode igualmente disponibilizar um tempo suplementar.  

 

43 — O jogador que não tomar qualquer decisão no tempo para o efeito definido é 

automaticamente considerado no estado de sit out.  

 

44 — O jogador é eliminado do torneio quando perde todas as fichas e, se aplicável, não faça um 

rebuy.  

 

45 — O torneio pode decorrer por níveis com igual ou diferente duração temporal.  

 

46 — O valor das blinds pode aumentar progressivamente com a mudança de nível, de acordo com 

a tabela que for definida nas regras específicas do torneio.  
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47 — Nos torneios de mesas múltiplas, o início do jogo é simultâneo a todas mesas e, à medida que 

os jogadores são eliminados, as mesas são reorganizadas, de modo a que todas tenham o mesmo 

número de jogadores em competição ou o mais aproximado possível.  

 

48 — Na reorganização das mesas, os jogadores que tiverem que mudar de mesa são colocados nas 

mesas e respetivos lugares através de um sorteio.  

 

49 — Nos termos a definir nas regras específicas do torneio, quando um torneio de mesas múltiplas 

se aproxime dos lugares premiados as mesas em competição passam a jogar em regime de mão-a-

mão (hand-by-hand), de modo a que todas comecem a jogada ao mesmo tempo, só podendo iniciar-

se nova jogada em qualquer uma delas quando todas terminem a jogada em curso.  

 

50 — Sempre que dois ou mais jogadores são eliminados na mesma jogada e o torneio já se 

encontra na fase de acesso aos prémios, o jogador que, no início da jogada, tiver a melhor stack fica 

com o prémio de maior valor.  

 

51 — Nas circunstâncias referidas na primeira parte do número anterior quando os jogadores 

eliminados começaram a jogada com o mesmo número de fichas, os jogadores são ordenados “ex 

aequo” em ambas as classificações e o valor de prémios divididos entre eles.  

 

52 — Os torneios terminam quando um jogador acumula na sua stack todas as fichas do jogo ou, no 

caso dos torneios cronometrados, no termo do período de tempo predeterminado, acrescido do 

número de jogadas necessárias para que todos voltem a ter a mão.  

 

53 — Os prémios são pagos nos termos previstos nas regras do torneio e não é admissível qualquer 

tipo de acordo entre os jogadores sobre a repartição de prémios.  

 

54 — Os prémios são creditados na conta dos jogadores no momento em que são determinados os 

respetivos vencedores ou conjuntamente no termo do torneio.  

 

55 — As dúvidas e reclamações sobre as jogadas são resolvidas pela entidade exploradora por 

aplicação das presentes regras, das regras do jogo de póquer em execução e das regras específicas 

do torneio.  

 

56 — As regras dos torneios e as instruções escritas e de áudio sobre o desenrolar e execução do 

jogo de póquer são em língua portuguesa.  

 

57 — Sem prejuízo do disposto na regra anterior, é admissível o uso de vocábulos em idioma 

estrangeiros que sejam usados comummente na linguagem padrão internacional do póquer e que 

sejam facilmente compreensíveis e inequívocos para todos os jogadores.  

 

58 — Sempre que a entidade exploradora utilize vocábulos estrangeiros, devem conter nas 

respetivas regras uma listagem com o seu significado em português.  

 

59 — As informações referidas nas regras anteriores podem ainda ser disponibilizadas noutros 

idiomas para seleção por opção do jogador.  

 

60 — As versões em português prevalecem sobre qualquer outra e os jogadores que selecionem 

qualquer outro idioma não podem invocar o desconhecimento ou falta de domínio do idioma que 

selecionaram. 
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Fonte:  
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