
Os participantes que jogaram pelo menos uma
das etapas do ranking on-line em 2020, terão
prioridade na participação e deverão sinalizar o
interesse via lista no WhatsApp para Cristiano
Schuh (41) 99615 3144 até dois dias antes da
realização da primeira etapa. 
O interessado que não participou de nenhuma
etapa em 2020, deverá fazer a solicitação via
formulário de inscrição na página da AV 
Para convidados, o Associado deverá preencher
o formulário e neste incluir os dados do
interessado em participar.
O Associado é responsável pelo convidado,
inclusive em caso de falta de pagamento. 

A 1ª etapa será no dia 10/02 

Valor para Associados: R$ 30,00 
Valor para Convidados R$ 35,00

1) Poderão participar dos torneios funcionários,
dependentes, Sócios Ouro e convidados maiores de
18 anos. 

2) Para o Ranking do 1° semestre serão ofertadas até
70 vagas.

3) O Ranking contará com 10 etapas + Repescagem +
Torneio final. Serão preferencialmente as quartas-
feiras: 

4) Início dos torneios: às 20h00.  

5) Blinds de 10 minutos.

6) Entrada até o final do 8º nível. 

7) DOS TORNEIOS: 
a) BUY IN (Entrada): 20.000 fichas 

Serão permitidas até o final do 8º nível de
Blind.  
Valor para Associados: R$ 30,00  
Valor para Convidados R$ 35,00 

Valor para Associados: R$ 30,00  
Valor para Convidados R$ 35,00  

Os valores de inscrição e rebuys e addons,
deverão ser pagos através do aplicativo PicPay  a
Associação Viking. 
Os pagamentos deverão ser efetuados no
máximo até o dia seguinte a realização do
torneio. Caso o pagamento não seja efetuado no
prazo, o jogador poderá ficar suspenso da etapa
seguinte do ranking 

Os 3 melhores colocados do Ranking Semestral 

Os 5 melhores colocados do Ranking Semestral      

Os 5 melhores colocados do Torneio Final 

As tabelas com as porcentagens das premiações
estão dispostas no regulamento da competição

 b) REBUY (Reentrada) – 20.000 fichas – limitados
em 2 por participante. 

 c) ADD ON – 30.000 fichas (é opcional) possível
durante o intervalo, após o encerramento do 8º
nível de blind. 

8) Pagamentos dos valores: 

9) PREMIAÇÕES:  
a) Em cada torneio serão premiados os melhores
colocados: (15% dos participantes).  

-> Troféus. 

-> Premiação em Vale Presente 

-> Premiação em Vale Presente 
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