
1.0. Apresentação
O “Ranking Master 3ª etapa 2022” conta com um ranking integrado. Torneios oficiais jogados ao vivo
no clube Sierra Poker Sports, onde pontuarão para esta competição.

2.0. Como funciona
Todos os jogadores após o término do Late Register, em cada torneio oficial do ranking master, poderão
receber pontos para o ranking geral, isto se dará com base no número de entradas + reentradas em torneio de
dia único, em torneios classificatórios ou Freeroll, somente o número de entradas, com base no valor do
buy-in e a posição alcançada. Sendo definido 10% do número total de entradas + reentrada ou 10% do
número total de entradas.
Ex. O torneio de dia único, que pontua e premia 10% do número total de entrada + reentrada, somou um total
de 57 ações totais, sendo ( 37 entradas + 20 reentradas) desta forma previsto no regulamento serão pontuados
5 jogadores. Já um torneio com 60 entradas totais pontuam e premiam 6 jogadores.

Serão somados os pontos decorrentes de todos os torneios durante um período determinado no item 4.0 em
que os 3 primeiros colocados que obtiverem a maior pontuação, garantem 50% (cinquenta por cento) do valor
arrecadado, que será divulgado ao término do Ranking Master.
A fórmula utilizada para determinar o total de pontos atribuídos a um jogador (10% mais bem colocados)
para cada torneio é:
Pontos = 10 * [sqrt (n) / sqrt (k)] * [1 + log (b + 0,25)] Em que:

n é o número de entradas totais k é a posição alcançada (k = 1 para o primeiro lugar da etapa, e assim por
diante) b é o buy-in em reais.
Exemplo 1: Um jogador assume o primeiro lugar no torneio “Segunda+Poker”, cujo buy-in é de R$60,00,
com um field de 80 entradas totais. n = 80, k = 1, b = 60 O total de pontos atribuídos a este jogador são:
= 10 * [sqrt (n) / sqrt (k)] * [1 + log (b + 0,25)] = 10 * [sqrt (80) / sqrt (1)] * [1 + log (60 + 0,25)] = 10 * sqrt
(80) * (1 + 1,779...) = 10 * 8,944... * 2,779 = 248,65 pontos (arredondado).
Exemplo 2: Um jogador ocupa o 8o lugar neste mesmo torneio, com o buy-in de R$60,00 e field de
80 entradas totais: n = 80, k = 8, b = 60 O total de pontos atribuídos a este jogador são:
= 10 * [sqrt (n) / sqrt (k)] * [1 + log (b + 0,25)] = 10 * [sqrt (80) / sqrt (8)] * [1 + log (60 + 0,25)] = 10 * sqrt
(10) * [1 + 1,779...] = 10 * 3,162... * 2,779... = 87,91 pontos (arredondado).



Torneios com estrutura de reentrada: Para efeito de cálculo do "field'', será levado em conta o número de
entradas + reentradas, como sendo o total de participantes.
As fórmulas deste sistema de ranking são projetadas para recompensar um bom desempenho e um jogo
frequente.

3.0. Pontuação do Ranking Master

Todos os torneios (ao vivo), exceto satélites, pontuarão para o ranking Master. O Sierra Poker Sports se
reserva ao direito de incluir torneios especiais ao ranking, como por exemplo o "BH NUTS", “GOLD
MINERS”, “BH SHARKS”, “WEEKEND PRIME”, “SPIN-GO”, EVENTOS FESTIVOS, entre outros e se
reserva o direito de excluir quaisquer torneios por qualquer motivo desde que seja divulgado até 1h (uma
horas) antes do início. A divulgação dos torneios que pontuam para o Ranking Master será realizada com
antecedência, no ato de divulgação do próprio evento através das divulgações em redes sociais e site com a
logo do Circuito Master, para melhor programação dos competidores.

3.1. Pontuação bônus

Todos os jogadores após o término das inscrições (late register) em torneios de dia único e em torneios
classificatórios somente no dia 2 do torneio, receberão a PONTUAÇÃO BÔNUS equivalente ao valor da
inscrição, ou seja, o valor do Buy-in. Em torneios FREEZEOUT (ENTRADA ÚNICA), o jogador que fizer
a inscrição no torneio automaticamente recebe a PONTUAÇÃO BÔNUS, mesmo antes do Late Register.

Para validar a PONTUAÇÃO BÔNUS o jogador deverá informar e assinar junto ao responsável do torneio
(Diretor de Torneios e ou Gerente do Clube) o nome completo, cpf, e a posição aferida logo após a
eliminação do torneio, EXCETO PARA OS TORNEIOS FREEZEOUT (ENTRADA ÚNICA). O jogador que
não informar seus dados acima descritos até o término do torneio no dia jogado NÃO poderá reivindicar a
pontuação bônus em qualquer outro dia ou circunstâncias.
Ex: O torneio que tiver o valor de Buy-in de R$: 100,00 - neste caso o jogador que estiver jogando após o

término do late register (período de inscrição), terá que ir ao balcão de direção de torneios para dar o seu
nome completo e CPF e assinar a lista para reivindicar a inclusão do PONTO BÔNUS, que neste caso é de
100 pontos.



4.0. Datas

Início da 3° etapa do Ranking Master: 18/07/2022 - segunda feira

Término do Ranking Master 3° etapa: 10/09/2022 (sábado)

Mesa dos Campeões da 3° etapa do Ranking Master: 16/09/2022 (sexta-feira)

5.0. Sobre a premiação

A premiação será referente ao arrecadado de 5% da premiação de cada torneio no período citado no item 4.0
Onde também será descontado do total arrecadado, o valor da confecção de 6 (seis) troféus referente ao 3
primeiros colocados do Ranking + 3 primeiros colocados da mesa dos Campeões. Do valor total restante será
definido da seguinte forma:

Os 3 (três) primeiros colocados do Ranking Master irão receber 50% (cinquenta por cento) do valor
total arrecadado sendo divido entre os 3 da seguinte forma:

1º colocado ganha 50% (cinquenta por cento) deste valor

2º colocado ganha 30% (trinta por cento) deste valor
.
3º colocado ganha 20% (vinte por cento) deste valor.

Ex: Total arrecadado do Ranking é de 18.000,00. Desta forma, 50% do total arrecadado é de 9.000,00 e será
distribuído para os 3 primeiros colocados do Ranking. Onde o 1º colocado receberia 4.500,00. O 2º colocado
receberia 2.700,00. E o 3º colocado receberia 1.800,00 - totalizando R$: 9.000,00 referentes aos 50% do total
arrecadado. O restante dos 50% ficam destinados à Mesa dos Campeões.



5.1. Mesa dos Campeões

O restante do valor arrecadado do Ranking Master de 50% (cinquenta por cento) será destinado para a mesa
final que será transmitida com cartas reveladas no canal do Youtube do Sierra Poker. Os 9 primeiros
colocados do Ranking Master (inclusive o Campeão da etapa) irão participar e concorrer pelo restante da
premiação que será distribuída da seguinte maneira:

PREMIADOS NA
MESA FINAL

50% DA PREMIAÇÃO
ARRECADADA

1º 50%

2º 30%

3º 20%
(Caso algum dos 9 (nove) primeiros colocados por qualquer motivo não puder confirmar sua participar para
jogar a Mesa dos Campeões na data pré definida pela organização do Sierra Poker. Poderá ser convidado
para substituir a ausência antecipada o 10º colocado e assim sucessivamente para completar a mesa).

6.0. Pagamentos de prêmios em torneios

Os pagamentos das premiações dos torneios de cada etapa poderão ser realizados em cheque, em espécie ou
depósito em conta bancária, fica a critério da organização (Sierra Poker Sports).

7.0. Filmagem e distribuição de imagens

-> O evento será documentado em fotos, vídeos e transmissão de poker com cartas reveladas por veículos de
comunicação credenciados pela direção geral do torneio. Partes ou a totalidade do evento poderão ser
filmadas e transmitidas ao público por televisão aberta e/ou fechada, ou poderá ocorrer o televisionamento ao
vivo do torneio.



-> É requerido aos participantes do torneio que autorizem a divulgação de suas imagens, sem restrições em
quaisquer meios de mídia. Tal consentimento é dado no momento da inscrição mediante assinatura do termo
de autorização de uso de imagem, constante do recibo de inscrição.

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

-> Os competidores autorizam a organização do evento ceder as imagens e mídias coletadas a terceiros.

-> Os competidores concordam em atender às solicitações dos organizadores do evento para ações
publicitárias, promocionais ou informativas durante sua participação.
-> 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.

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

8.0. Sobre acordos e conduta

-> Em caso de acordo durante a disputa do ranking, com data citada no item 4.0, todos os jogadores
envolvidos terão a mesma pontuação, que será calculada levando em consideração o número de participantes
nesta situação. Exceto para “Salvar a Bolha do Torneio (apenas 1 jogador que esteja fora do ITM)".

Exemplo: Caso 6 jogadores façam acordo, todos receberão a pontuação referente ao 6º lugar.

-> 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 pontuará para o ranking.

-> Os nove (9) primeiros colocados do Ranking irão jogar a mesa final transmitida com cartas reveladas,
sendo que acordos não serão permitidos entre os jogadores durante a competição.



-> Jogadores que tiverem atividade suspeita para se beneficiar, ou beneficiar o outro em quaisquer situações
afim de pontuar de forma imprópria no torneio, serão julgados e terão punição a ser definida pela comissão,
que poderá ser, desde perder todos os seus pontos no ranking até ser expulso do torneio.

-> Em qualquer acordo realizado após discussão verbal dos participantes, serão utilizadas cartas no momento
da votação, para preservar o voto e identidade do competidor impedindo que qualquer participante se sinta
constrangido em ter opinião contrária da maioria, uma vez que o acordo apenas será efetivado com total
consenso dos envolvidos.

É de responsabilidade do jogador se dirigir ao diretor de torneios, a direção ou o responsável
imediato, caso o diretor esteja ausente no momento da eliminação do competidor para dar seu nome
completo e CPF (obrigatório) e a posição alcançada para computar seus pontos no ranking. Caso
contrário os pontos do competidor não serão válidos.

9.0.   Elegibilidade

-> Estarão elegíveis para jogar a mesa final nomeada de Mesa dos Campeões os primeiros nove (9) colocados
do Ranking Master.

-> Caso algum jogador não puder jogar a mesa final no dia definido pela organização do clube, esta vaga será
disponibilizada para o 10° colocado e assim sucessivamente.

-> A Mesa final (Mesa dos Campeões) terá data e horário marcado no item 4.0 Datas.


