SCPT – SANTA CATARINA POKER TOUR ONLINE
(LIGA SCPT ONLINE 1770 – PPOKER)

Este é o Regulamento que rege o evento desportivo pertencente à LIGA SCPT – SANTA CATATINA
POKER TOUR ONLINE 1770, que segue os procedimentos gerais estabelecidos pelo site
www.pppoker.net

1 – DEFINIÇÕES ESPECÍFICAS DO EVENTO

A - SCPT ONLINE: torneio desportivo denominado Santa Catarina Poker Tour Online;
B - Temporada do SCPT online 2020 / 2021 contará com 6 (seis) etapas ranqueadas;
C - A organização reserva o direito de alterar (cancelar, adiar ou acrescentar) o calendário da
temporada 2020/2021, mediante aviso prévio nos canais de comunicação (site e redes sociais),
tendo em vista o calendário nacional, estadual e/ou regional do poker ou eventos de ordem
natural ou técnica que impeçam a realização do evento. Visando sempre o melhor andamento
do campeonato.
D – A liga SCPT ONLINE 1770 será responsável pela realização, promoção e organização do
Circuito através da plataforma do PPPoker.

2 - DETALHES DO EVENTO

A. REAGENDAMENTO E/OU CANCELAMENTO: Se o torneio não puder ser executado como
planejado, na data e hora divulgada, devido a problemas técnicos, ou outras intervenções,
fraudes ou causas que sejam externas ao controle da organização, que possam corromper ou
afetar a segurança, idoneidade, integridade, administração ou a conduta correta do torneio, a
organização se reserva no direito de, a seu critério, cancelar, encerrar, reagendar ou suspender,
pelo prazo que entenda necessário, o torneio , sem a obrigação de reembolsar ou compensar, de
qualquer forma, qualquer competidor, com a exceção da devolução dos valores de inscrição para
os competidores já inscritos na etapa em questão do SCPT ONLINE – SANTA CATARINA POKER
TOUR ONLINE
B. No caso de cancelamento do torneio antes de seu início, os valores referentes a buy -in,
automaticamente serão devolvidos para conta dos jogadores.
C. VAGAS DE SATÉLITES: As vagas conquistadas em satélites online oficiais do SCPT são pessoais e
intransferíveis, isto é, não são passíveis de serem negociadas, transferidas ou vendidas.
Competidores que obtiveram vaga via satélites online oficiais poderão em caso de não uso no
torneio, ter seu valor convertido em fichas pp para participar de outros torneios realizados dentro
da liga SCPT ONLINE 1770.

3 – PREMIAÇÕES

A . PREMIAÇÃO: Serão premiados aproximadamente os 10% (dez por cento) dos participantes
B . PREMIAÇÕES GARANTIDAS: Para todas as etapas a premiação garantida será previamente
anunciada pela organização através do site www.scpokertour.com.br e suas redes sociais. O valor
da premiação garantida no evento será alcançado pela soma de entradas, reentradas e add-ons
no evento principal, se não atingido, a liga se responsabiliza pela adição de valores
correspondentes aos prêmios garantidos;
C. PRÊMIO DO RANKING ANUAL: Para temporada 2020 / 2021, O SCPT online, dará ao campeão
do ranking, um pacote para o KSOP 2021 – BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC. O pacote comtempla 5
(cinco) diárias no resort Infinity Blue com pensão completa para 2 (duas) pessoas, mais 01 (um)
buy-in para o main event.
D. 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 organização
poderá vetar um acordo se julgar que houve constrangimento a um ou mais competidores. A
responsabilidade do acordo é de inteira responsabilidades dos jogadores, cabendo a liga somente
a responsabilidade de intermediação após o aceite dos jogadores. Liga e clubes estão isentas de
qualquer obrigação financeira referente a acordos realizados entre jogadores.

4 - ESTRUTURA DE DISPUTA E CLASSIFICAÇÃO

A. MODALIDADE E BARALHO: O torneio principal será disputado na modalidade “No Limit Texas
Hold'em”. Demais torneios poderão adotar modalidades específicas de poker, porém, sempre
utilizando o baralho completo (52 cartas).
B. MAIN EVENT: No torneio principal do SCPT ONLINE – os jogadores poderão fazer somente uma
inscrição por evento, sendo possível realizar reentradas durante o período estipulado pela
organização.
C. EARLY BIRD: Todos os torneios da etapa contarão com erly Bird para 30 jogadores
D. EVENTOS KO – KNOCK-OUT: não terão early Bird.

5 - RANKING – CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO:

A. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO: Os participantes serão pontuados de acordo com a fórmula
exposta no site oficial do circuito www.scpokertout.com.br. Apenas competidores que
terminarem dentro da faixa de premiação (entre o 1º e 15º colocado), com exceção do Main
Event, onde os 30 (trinta) melhores colocados somaram pontos para o ranking. Main Event terá
peso maior que os paralelos na pontuação. Uma calculadora está disponível no site

www.scpokertou.com.br para simulação da possível pontuação a ser alcançada pelos
competidores, bastando adicionar as informações (colocação, valor do buy-in e evento, paralelo
ou Main Event). A fórmula leva em consideração o número total de ações (incluindo entradas,
reentradas e add-ons), valor da inscrição (buy-in) e posição alcançada pelo competidor.
B. PONTOS: Jogadores que devido a acordos, não terão os pontos congelados (fixado na hora do
deal) como acontece no circuito ao vivo.
C. PONOTOS: Serão computados pontos para o ranking, somente os eventos #1, #2, #3, #4, #5,
#6 e #7.

C. IDENTIDADE DO JOGADOR: Cada nick que alcançar a faixa de premiação, deverá ter sua
identidade revelada (nome e CPF) para estar apto à disputa do ranking.

6 - ETIQUETA E PENALIDADES

PENALIDADES E DESQUALIFICAÇÃO POR COMPORTAMENTO INADEQUADO NO USO DO CHAT.
A. PENALIDADES: As opções de penalidades incluem advertências escrita no chat pelo moderador.
O jogador corre o risco de ser desqualificado do torneio, perdendo o direito à sua premiação
conquistada. Ofensas e palavras de baixo calão não serão toleráveis no chat do torneio.
B. CONDUTA ÉTICA: Poker é um jogo individual. Ações, declarações ou comportamento que
comprometam o andamento justo da competição, sejam estes conscientes ou não, são
considerados antiéticos e antidesportivos. A direção irá priorizar a integridade competitiva do
torneio e, para tanto, punir qualquer competidor(es) que venha(m) a trapacear ou agir de maneira
antiética ou ilegal.
C. TRAPAÇAS: Trapaças são todas as atitudes que um indivíduo pode tomar que infrinjam as regras
do torneio para obter vantagens na competição.
1 -Trapaças poderão incluir, porém, não estão limitadas a, collusion (jogar em parceria
ou time),
2 -Define-se collusion como o comum acordo entre dois ou mais competidores em
compartilhar informações ou jogarem em conjunto para obter vantagem no torneio. Collusion
inclui, mas não se limita a, chip dumping (passar fichas), soft play, compartilhar informações sobre
suas cartas com outro competidor, enviar ou receber sinais de/para outro competidor, utilização
de meios de comunicação ou a internet para troca de informações para facilitar o collusion.

ANEXO I
FORMULA DE PONTUAÇÃO:

