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1. GRADE

A nova grade do Campeonato Mineiro de Poker (CMP) contará com 10
torneios, sendo sete deles com premiação garantidas*:

1. Main Event (R$ 120.000 garantidos)
2. High Roller (R$ 50.000 garantidos)
3. 6-Max (R$ 20.000 garantidos)
4. PL Omaha (R$ 15.000 garantidos)
5. NLH Turbo (R$ 12.000 garantidos)
6. Progressive KO (R$ 10.000 garantidos)
7. PL Omaha 5 Cartas (R$ 5.000 garantidos)
8. Heads-Up
9. Ladies (R$ 2.000 garantidos)
10.Equipe Mix
11. Sênior 40+

*A FMTH se reserva no direito de alterar as premiações garantidas antes do
início dos torneios.

2. PREMIAÇÕES DOS TORNEIOS

Os melhores colocados em cada etapa, do evento principal e dos torneios
paralelos (exceto satélites), receberão pontos para o ranking geral do
Campeonato Mineiro de Poker (CMP) e receberão premiação em dinheiro. O
cálculo leva em conta número de participantes, valor do buy-in e a posição
alcançada.

Serão somados os pontos decorrentes de todas as etapas e dos torneios
paralelos (exceto satélites) durante a temporada. Ao final das seis etapas,
os jogadores com mais pontos receberão as premiações destacadas no
ranking (item 3).

No caso do Main Event, serão premiados e pontuados 12% das entradas
totais. No caso dos eventos paralelos, serão premiados e pontuados 10%
do número de entradas mais reentradas. Em caso de números
fracionados, o arredondamento será de 0 a 4 para baixo e de 5 a 9 para
cima. Por exemplo, um torneio paralelo com 105 entradas, os premiados
seriam de 10,5 jogadores, seguindo a regra de arredondamento 11
jogadores são  premiados. Já em um torneio paralelo com 104 entradas,
10,4 jogadores seriam premiados. Seguindo a regra de arredondamento,
10 jogadores são premiados. No Main Event aplica-se a mesma regra, mas
premiando e pontuando 12% das entradas.
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A fórmula utilizada para determinar o total de pontos a um

jogador é: P = 10 * [sqrt (n) / sqrt (k)] * [1 + log (b + 0,25)], em

que:

P = pontuação recebida

N = field (número de entradas)

K = posição alcançada (K=1 para o primeiro lugar do torneio e assim por

diante) B = buy-in (em reais)

Exemplo:

Um jogador vence um torneio com 150 entradas em que o buy-in foi de R$
250, assim temos:

P = 10 * [sqrt (150) / sqrt (1)] * [1 + log (250 + 0,25)]

P = 10 * sqrt (150) * (1 + 2,398...)

P = 10 * 12,247... * 3,398...

P = 416,21

Para efeito de cálculo de “field” (número total de participantes) de um
determinado torneio será levado em conta o número de entradas e
reentradas (exceto o Main Event, que premiará apenas entradas). Ex: um
torneio com 38 entradas e 20 reentradas premiará 06 (seis) jogadores.

3. RANKINGS E PRÊMIOS

3.1. Arrecadação
3.1.1. Será retirado de todos os torneios (exceto satélites), com

premiação garantida ou não, 5% da prize pool, valor que será
destinado aos premiados dos rankings citados nos itens 3.4 a
3.6.

3.1.2. De todos os torneios será retirado da prize pool o valor
para a confecção dos troféus.

3.1.3. Mesmo que haja overlay (premiação garantida não
atingida), os valores relativos a ranking e troféus serão
descontados.

3.1.4. Caso o arrecadado supere o valor total dos rankings citados
nos itens 3.4 a 3.6, o excedente será destinado
proporcionalmente aos campeões.

3.2. Sobre acordos e conduta



3.2.1. Em caso de acordo, todos os jogadores envolvidos terão a
mesma pontuação, que será calculada considerando o
número de participantes nessa situação. Exemplo: Casos 06
(seis) jogadores façam acordo, todos receberão a
pontuação referente ao 6º lugar.

3.2.2. Em acordos que visem “salvar” o bolha do torneio, a
pontuação do ranking continua a valer normalmente.

3.2.3. Apenas jogadores premiados oficialmente terão seus pontos
computados. Um acordo entre os jogadores, que objetive
aumentar o número de premiados em um torneio, não será
levado em consideração. Exemplo: são premiados 11
jogadores e há um acordo na bolha para “salvar” o 12º
colocado. O 12º colocado poderá receber a premiação,
porém, não será pontuado.

3.2.4. Em caso de acordo financeiro, em qualquer situação,
10% do montante em jogo deverá ser reservado ao
primeiro colocado.

3.2.5. Jogadores que tiverem atividade suspeita para se beneficiar
ou beneficiar o outro, em quaisquer situações, a fim de
pontuar de forma imprópria no torneio, serão julgados e terão
punição definida pela comissão, que poderá incluir perda de
pontos, exclusão do torneio ou até mesmo da temporada.

3.2.6. Em qualquer acordo realizado após discussão verbal dos
participantes serão utilizadas cartas para votação secreta. O
intuito é preservar o voto e identidade do competidor,
impedindo que os participantes se sintam constrangidos em
ter opinião contrária da maioria, uma vez que o acordo
apenas será efetivado com o consenso de todos os
envolvidos.

3.2.7. É responsabilidade do jogador, após a eliminação, se dirigir
ao diretor de torneios ou ao responsável no momento para
dar o nome completo e CPF. Caso contrário, esse jogador não
receberá pontos.

3.3. Elegibilidade

Um jogador só poderá ser declarado Campeão Mineiro caso tenha
pontuado em mais de um torneio.



3.4. Ranking Geral
Todos os torneios da grade contarão pontos para o ranking, exceto
o Ladies e o Sênior.

CAMPEÃO: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)



VICE-CAMPEÃO: R$ 30.000,00 (trinta mil

reais)

TERCEIRO LUGAR: R$ 20.000,00 (vinte

mil reais)

3.5. Ranking de Omaha
Para os torneios de Omaha, contarão pontos o Pot-Limit Omaha,
Omaha 5 Cartas e o Torneio de Equipes Mix.

CAMPEÃO: R$ 10.000,00 (dez mil reais)

3.6. Ranking Ladies
Para o ranking Ladies, contarão pontos todos os torneios da grade
citados no item 1, exceto o torneio Sênior 40+.

CAMPEÃ: R$ 1.000,00 (mil reais)

4. JOGADOR DA ETAPA

O jogador que acumular mais pontos em uma etapa (excluindo a
pontuação do Ladies, Sênior 40+ e do Main Event) será aclamado
Jogador da Etapa. A premiação para este jogador será fixa em R$
5.000 pagos pela FMTH (Federação Mineira de Texas Hold’em).

Em caso de empate na pontuação do Jogador da Etapa, os
critérios de desempate seguem a seguinte ordem:
1. Maior número de torneios conquistados.
2. Maior número de troféus conquistados.
3. Maior número de vezes que o jogador chegou ITM.
4. Maior pontuação em um único torneio.



5. SELEÇÃO MINEIRA

5.1. A Seleção Mineira, que participará do Torneios por Equipes em
2022, organizado pela CBTH (Confederação Brasileira de Texas
Hold’em), terá três integrantes pré-definidos:

a) Campeão do Ranking Geral no ano anterior - 2019..
b) Campeão do Ranking de Omaha no ano anterior - 2019.
c) Campeão do Ranking Ladies no ano anterior - 2019.

Os outros  jogadores serão escolhidos pelo técnico definido pelo atual
presidente da FMTH (Federação Mineira de Texas Hold’em).



5.2. Em caso de um dos jogadores pré-definidos não puderem
jogar, o segundo colocado do respectivo ranking herdará a vaga.

5.3. Caso haja um mesmo campeão de dois ou mais rankings, o
vice- campeão do Ranking Geral será convocado.

6. PAGAMENTOS DE PRÊMIOS EM TORNEIOS

O pagamento das premiações dos torneios de cada etapa poderá ser
realizado em espécie, cheque ou transferência bancária, a critério da
organização. Este modelo também é válido para os rankings ao final da
temporada.

7. VAGAS DE SATÉLITES

As vagas conquistadas em torneios satélites são pessoais, intransferíveis
e devem ser utilizadas na etapa vigente.

8. TAXA FEDERATIVA

Todos os torneios possuem uma Taxa Federativa de R$ 10, R$ 20 ou R$
40 incluída no buy-in. Esse valor é 100% destinado à FMTH e não é
incluído na prize pool.

9. FILMAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE IMAGENS

9.1. O evento será documentado em fotos e vídeos por veículos de
comunicação credenciados pela direção geral do torneio. Partes ou
totalidade do evento poderão ser filmadas e transmitidas ao público por
televisão aberta e/ou fechada, ou poderá ocorrer televisionamento ao
vivo do torneio.

9.2. Ao se inscrever no torneio, o participante autoriza a divulgação de
suas imagens, sem restrições, em quaisquer meios de mídias.

9.3. Todos os competidores do torneio cedem de forma gratuita à
organizadora do evento os direitos de imagem e autorais
(copyright) de material coletado no evento.

9.4. Os competidores autorizam a organizadora do evento a ceder
imagens e mídias coletadas a terceiros.
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9.5. Os competidores concordam em atender às solicitações dos
organizadores do evento para ações publicitárias, promocionais ou
informativas durante sua participação.

9.6. Todos os participantes concordam em divulgar informações
relativas às suas cartas aos meios de imprensa oficiais do evento e
mostrá-las às câmeras na mesa televisionada. A recusa levará à
desqualificação do participante, sem direito a reembolso da inscrição.

9.7. Os competidores concordam em participar de conferências
de imprensa, entrevistas e sessões de fotos durante o evento
sempre que solicitados pela direção do torneio.

9.8. A direção do evento reserva-se no direito de, a seu critério, alterar
ou emendar qualquer regra do regulamento, sempre que tal medida
for necessária ao bom andamento do torneio. Os participantes serão
informados oportunamente de quaisquer alterações que venham a
ocorrer.
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ANEXOS
ANEXO 1 – Torneio Heads-UP

Em 2020, foi incluído na grade do Campeonato Mineiro de Poker um torneio de
Heads-Up (um contra um):

1. NÚMERO DE PARTICIPANTES
Os torneios de Heads-Up serão limitados as 32 participantes. Caso haja
menos de 08 (oito) inscritos, o torneio será cancelado.

2. INSCRIÇÕES, LATE REGISTER E SITTING OUT
2.1. Os torneios de Heads-Up não possuem late register.
2.2. A inscrição poderá ser feita antecipadamente através de

depósito. Uma fez realizado o depósito, o jogador estará
automaticamente inscrito.

2.3. Uma vez inscrito, o jogador tem até uma hora antes do início do
torneio para cancelar a inscrição e pedir reembolso.

2.4. Jogadores inscritos no torneio e que não estejam na casa ao início
do mesmo ficarão de sitting out.

2.5. A inscrição será feita por ordem de chegada.
2.6. A partir da 2ª etapa do CMP, após a abertura da inscrição, os 10

primeiros colocados do Ranking Geral terão preferência para se
inscreverem durante as 24 primeiras horas subsequentes.

3. PAREAMENTO
O sorteio dos confrontos será feito no próprio Sierra utilizando o sistema de
mesas.



4. BYE
4.1. Em quaisquer casos que haja um número de inscritos diferente de 32

(trinta e dois), 16 (dezesseis) ou 08 (oito) jogadores haverá um ou mais
jogadores de BYE, ou seja, que classificará automaticamente, sem
precisar disputar o primeiro confronto, para segunda fase.

4.2. A segunda fase do torneio deverá ter sempre 16 (dezesseis), 08
(oito) ou 04 (quatro) jogadores.

4.3. A tabela de BYE de acordo com o número de inscritos seguirá o seguinte
padrão:

NÚMERO DE
INSCRITOS

NÚMERO DE
JOGADORES DE

BYE

NÚMERO DE
CONFRONTOS

NA PRIMEIRA FASE
32 0 16
31 1 15
30 2 14
29 3 13
28 4 12
27 5 11
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26 6 10
25 7 9
24 8 8
23 9 7
22 10 6
21 11 5
20 12 4
19 13 3
18 14 2
17 15 1
16 0 8
15 1 7
14 2 6
13 3 5
12 4 4
11 5 3
10 6 2
9 7 1
8 0 4

5. RAKE
O rake dos torneios de Heads-Up será reduzido, de 15%.

6. TROFÉU
Apenas o campeão receberá troféu.

7. PREMIAÇÃO E PONTUAÇÃO
7.1. A tabela de premiação dos torneios de Heads-Up seguirá o mesmo modelo

dos outros torneios, exceto que o número de premiados será sempre 2 (dois)
ou 4 (quatro).

7.2. Não haverá disputa de terceiro lugar, portanto os dois jogadores eliminados
na semifinal levarão a pontuação do terceiro colocado.

7.3. A tabela de premiação seguirá o seguinte formato:

NÚMERO DE
INSCRITOS

NÚMERO DE
PREMIADOS

8 a 15 2
16 a 32 4
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ANEXO 2 – Torneio Progressive Knockout

Em 2020, foi incluído na grade do Campeonato Mineiro de Poker um torneio
Progressive Knockout (PKO):

1. SOBRE O TORNEIO
Torneios PKO são uma variante dos torneios KO e que viraram febre na
internet por pagarem prêmios muito grandes aos campeões. Como em
um torneio de KO regular, você ganhará dinheiro toda vez que eliminar
um oponente, mas existe uma diferença: você ganha parte do bounty do
jogador eliminado imediatamente, mas uma parte dele será adicionado
ao seu bounty (sua cabeça). À medida que você elimina mais jogadores,
a recompensar pela sua cabeça se torna maior.

2. EXEMPLOS
2.1. O torneio está em sua mesa semifinal. João tem um bounty de

R$ 450 por sua cabeça e é eliminado por Lucas, que tinha em
sua cabeça um bounty de R$ 500. Lucas ganha imediatamente
R$ 225 e a sua cabeça passa agora a valer R$ 725. Agora,
quem eliminar Lucas garante uma premiação imediata de R$
362,50.

2.2. Heads-up do torneio. A cabeça de Lucas vale R$ 1.400 e a do
seu adversário Rafael vale R$ 1.000. Lucas elimina Rafael e
vence o torneio. Lucas leva a premiação de primeiro lugar, mais
o prêmio da própria cabeça (R$ 1.400) e mais o bounty inteiro da
cabeça do Rafael (R$ 1.000). Ou seja, Lucas garante R$ 2.400
em bounties mais a premiação de campeão.

3. PREMIAÇÃO, BOUNTY E BUY-IN
Do buy-in, R$ 80 será o bounty inicial e R$ 80 irá para o
pagamento da premiação.
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ANEXO 3 – Equipe Mix

Para o 2020, o Equipe Mix contará com algumas mudanças importantes:

1. NÚMERO DE PARTICIPANTES
As esquipes devem ter no mínimo 02 (dois) jogadores e no máximo 03
(três).

2. ELEGIBILIDADE DOS CAMPEÕES
Cada jogador deve jogar pelo menos um nível inteiro de blind (25
minutos).

3. REVEZAMENTO
Após cada jogador da equipe ter cumprido o Item 2, eles podem se
revezar a todo momento na mesa, desde que nenhum deles esteja
jogando uma mão.

4. PONTUAÇÃO
Os pontos no ranking serão calculados de acordo com o número de
times e não haverá mais divisão de pontos. Cada jogador receberá a
totalidade de pontos de acordo com a posição da equipe.

Exemplo: Um torneio com 20 equipes e que aconteceram 16 reentradas.
A equipe formada por Maria, João e Ana venceu o torneio. Assim, a
equipe levaria aproximadamente 199 pontos. Na regra antiga, Maria,
Ana e João levariam 63,3 pontos cada uma. Porém, na nova regra, cada
um dos integrantes leva os 199 pontos na totalidade.

5. MODALIDADES
No primeiro nível de blinds, a modalidade será NO-LIMIT HOLD’EM.
No segundo nível de blinds, a modalidade será POT-LIMIT OMAHA 4
CARTAS. Os níveis seguintes serão o mesmo padrão.

ANEXO 4 – Particularidades dos torneios

Para 2020, os torneios do CMP terão algumas pequenas mudanças:

1. BIG BLIND ANTE
Todos os torneios com ante serão no formato BIG BLIND ANTE. Em
qualquer situação, o ante será postado sempre antes do big blind.
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2. DESCARTE DE STACK
Todos os torneios do CMP com dias classificatórios terão descarte de
stack. Exemplo: João jogou o Dia 1C do Main Event e passou com
23.000 fichas. João pode tentar passar novamente para o Dia 2 em
outros dias classificatórios. Caso João avance com um stack maior que
23.000, esse stack do Dia 1C é descartado. Em caso de João não
conseguir avançar para o Dia 2 ou avançar com um stack menor do que
o do Dia 1C, ele se classifica com 23.000 fichas.
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