
VIKING POKER TOUR 2021  

VPT 2021  

1º SEMESTRE (on-line) 
REGULAMENTO 

1) Poderão participar dos torneios funcionários, dependentes, sócios vitalícios e convidados maiores de 18 anos. 
2) O Ranking será único para Associados e Convidados. 
3) Em cada torneio serão ofertadas até 70 vagas para o torneio on-line 

a) 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. 

b) 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.  

c) O Associado é responsável pelo convidado, inclusive em caso de falta de pagamento. 
4) Os novos participante aprovados, deverão fazer a solicitação de cadastro no Clube VIKING POKER – ID 87416 dentro 

da Plataforma UPoker (CONFORME PASSO A PASSO) e aguardar a confirmação do administrador. 
a) A inscrição em cada etapa deverá ser efetuada diretamente no torneio disponível no Clube. 

5) Este Ranking contará com 10 estapas + Repescagem + Torneio final. Os torneios serão disputados preferencialmente 
as quartas-feiras: 
a) Etapas do Ranking 

• 1ª etapa: 10/02 

• 2ª etapa: 24/02 

• 3ª etapa: 03/03 

• 4ª etapa: 17/03 

• 5ª etapa: 31/03 

• 6ª etapa: 14/04 

• 7ª etapa: 28/04 

• 8ª etapa: 12/05 

• 9ª etapa: 26/05 

• 10ª etapa: 09/06 

• Repescagem: 16/06 

• Torneio Final:  23/06 
b) As datas das etapas poderão sofrer alterações por necessidade da organização, neste caso serão avisadas com 

atecedência mínima de uma semana. 
6) O horário de início de cada torneio será as 20h00.  
7) Será permitida a entrada até o final do 8º nível de blind. 
8) Para participar de cada etapa do Ranking de Poker, haverá custo: 

a) BUY IN (Entrada):  

• Cada participante inciará o torneio com 20.000 fichas 

• Valor para Associados: R$ 30,00 

• Valor para Convidados R$ 35,00 
b) REBUY (Reentrada) – 20.000 fichas – limitados em 2 por participante 

• Serão permitidas até o final do 8º nível de Blind.  

• Valor para Associados: R$ 30,00  

• Valor para Convidados R$ 35,00  
c) ADD ON – 30.000 fichas  

• É opcional  

• Será possível durante os 3 minutos de intervalo que acontece após o encerramento do 8º nível de blind. 

• Valor para Associados: R$ 30,00  

• Valor para Convidados R$ 35,00  

 



9) Pagamentos dos valores: 

• Os valores de inscrição e rebuys deverão ser pagos através do aplicativo PicPay da Associação Viking. 

• Os pagamentos deverão ser efetuados no máximo até o dia seguinte a realização do torneio.  
(a) Caso o pagamento não seja efetuado no prazo, o jogador poderá ficar suspenso da etapa seguinte do 

ranking 

• O jogador poderá fazer o cancelamento de sua inscrição diretamente no aplicativo até um minuto antes do 
início do torneio, após isso não é mais possível o cancelamento e o valor da inscrição será cobrado. 

10) A estrutura de blinds utilizada nas Etapas on line, será a Standar: 

LEVEL SMALL BLIND BIG BLIND ANTE TIME (MIN) 

1 25 50 - 10 

2 50 100 - 10 

3 75 150 - 10 

4 100 200 - 10 

5 125 250 25 10 

6 150 300 25 10 

7 200 400 50 10 

8 250 500 50 10 

PERÍODO MÁXIMO    PARA ENTRADA REBUY            E    ADD ON 

9 300 600 50 10 

10 350 700 75 10 

11 400 800 75 10 

12 500 1K 100 10 

13 600 1.2K 100 10 

14 700 1.4K 125 10 

15 800 1.6K 200 10 

16 1K 2K 200 10 

17 1.2K 2.4K 300 10 

18 1.5K 3K 300 10 

19 1.8K 3.6K 400 10 

20 2K 4K 500 10 

21 2.5K 5K 600 10 

22 3K 6K 700 10 

23 3.5K 7K 800 10 

24 4K 8K 1K 10 

25 5K 10K 1K 10 

26 6K 12K 1.5K 10 

27 8K 16K 2K 10 

28 10K 20K 2K 10 

29 12K 24K 3K 10 

30 15K 30K 4K 10 
*Após o nível 30, segue conforme a estrutura da plataforma Upoker 

11) A premiação por etapa seguirá os seguintes critérios: 

a) Do valor total arrecadado no torneio R$ 30,00 de cada inscrição, de cada Rebuy e de cada Add on, serão 

considerados para o pagamento das premiações.  

• A diferença de R$ 5,00 paga pelos convidados é destinada à compra dos troféus da premição final. 

b) As premiações dos torneios continuarão sendo pagas através de Vale Presente. 

• Para os participantes que já possuem o cartão de premiação físico, receberão os créditos através deste. 

• Para os participantes que não possuem cartão de premiação, receberão os créditos através do cartão 

Virtual da Vale Presente, gerado individualmente sempre que forem premiados. 

c) Será descontado 10% do valor arrecadado em cada torneio (Rake), este é destinado ao pagamento das custas 

operacionais. 

• Valor de compra do pacote de clube no UPoker (70 membros) + taxas bancárias. 

d) Todo o valor restante será destinando às premiações: 

• 12% será destinado a premiação dos 5 melhores colocados do Ranking 

• 12% será destinado a premiação do Torneio Final. 



• O restante do valor considerado às premiações será distribuído aos melhores participantes de cada etapa, 

seguindo este modelo: 

Nº DE PARTICIPANTES Nº DE PREMIADOS % DE PREMIAÇÃO 

 
3 a 10 

 
2 

12% = (melhores do ranking) 
12% = (torneio final)  
  1º = (60% do valor restante) 
  2º = (40% do valor restante) 

 
 

11 a 20 

 
 

3 

12% = (melhores do ranking) 
12% = (torneio final)  
  1º = (50% do valor restante) 
  2º = (30% do valor restante) 
  3º = (20% do valor restante) 

 
 
 

21 a 30 

 
 
 

5 

12% = (melhores do ranking) 
12% = (torneio final)  
  1º = (38% do valor restante) 
  2º = (25% do valor restante) 
  3º = (15% do valor restante) 
  4º = (12% do valor restante) 
  5º = (10% do valor restante) 

 
 
 

31 a 40 

 
 
 

6 

12% = (melhores do ranking) 
12% = (torneio final)  
  1º = (35% do valor restante) 
  2º = (22% do valor restante) 
  3º = (15% do valor restante) 
  4º = (11% do valor restante) 
  5º = (  9% do valor restante) 
  6º = (  8% do valor restante) 

 
 
 

 
41 a 50 

  
 
 
 

8 

12% = (melhores do ranking) 
12% = (torneio final)  
  1º = (32% do valor restante) 
  2º = (19% do valor restante) 
  3º = (13% do valor restante) 
  4º = (10% do valor restante) 
  5º = (  8% do valor restante) 
  6º = (  7% do valor restante) 
  7º = (  6% do valor restante) 
  8º = (  5% do valor restante) 

 
 
 

 
acima de 51 

  
 
 
 

9 

12% = (melhores do ranking) 
12% = (torneio final)  
  1º = (30% do valor restante) 
  2º = (18% do valor restante) 
  3º = (13% do valor restante) 
  4º = (10% do valor restante) 
  5º = (  8% do valor restante) 
  6º = (  7% do valor restante) 
  7º = (  6% do valor restante) 
  8º = (  5% do valor restante) 
  9º = (  3% do valor restante) 

               O participante premiado receberá o valor percentual acima, em vale presente. 

*É permitido o acordo somente com relação à premiação. Para a pontuação do ranking deverá haver disputa até o final 
(Vale a colocação final apresentada no app) 

 

 

 

 



DA PONTUAÇÃO PARA O RANKING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A cada torneio quem eliminar o campeão da etapa anterior receberá uma bonificação de 10 pontos. 

12) Premiação do Ranking Semestral: 
a) Troféu para os 3 primeiros colocados. 
b) Premiação em vale-compras para os 5 primeiros colocados do semestre: 

• 40% para o 1º colocado 

• 25% para o 2º colocado 

• 17% para o 3º colocado 

• 10% para o 4º colocado 

•   8% para o 5º colocado 

13) Como critério de desempate para a classificação Final do Ranking, será considerado: 
a) Maior número de pontos. 
b) Maior número de primeiros lugares. 
c) Maior número de segundos lugares e assim sucessivamente. 

14) O torneio de repescagem será disputado na mesma estrutura de todas as etapas VPT. 
a) Estarão classificados para participar 18 jogadores (do 14º ao 31º colocados do Ranking). 
b) Para classificar para a Repescagem é necessário ter participado de no mínimo 5 etapas durante o ano. 

COLOCAÇÃO PONTOS 

1 60 

2 56 

3 53 

4 50 

5 47 

6° 44 

7º 41 

8º 39 

9° 37 

10º 34 

11º 32 

12º 30 

13º 28 

14º 26 

15º 24 

16º 22 

17º 20 

18º 18 

19º 17 

20º 16 

21° 15 

22º 14 

23º 13 

24º 12 

25º 11 

26º 10 

27º 9 

28º 8 

29º 7 

30º 6 

31º 5 

32º 4 

33º 3 

34º 2 

35º 1 



c) Caso um jogador esteja classificado para a Repescagem e não possa participar desta, em seu lugar participará o 
ocupante da 32ª posição, se isso acontecer com mais de um jogador, participará o ocupante da posição 33ª e 
assim sucessivamente, tanto que este tenha participado de pelo menos 5 etapas durante o semestre. 

d) A estrutura de blinds será a mesma de todos os eventos do VPT. 

e) Este torneio disponibilizará 5 vagas para o torneio final.  

f) Não haverá premiação. O valor arrecadado, excluindo o (Rake) será destinado ao torneio final.  

g) O torneio acaba quando chegar em 5 (cinco) participantes.  

15) O torneio final terá a mesma estrutura de todas as etapas VPT. 
a) Será disputado por 18 jogadores. Os 13 melhores colocados do Ranking + 5 melhores colocados da Repescagem. 
b) Para participar do Torneio Final é necessário ter participado de no mínimo 5 etapas durante o semestre. 
c) Caso um jogar qualificado a jogar o Torneio Final não possa participar do evento, e comunique por email com até 

24 horas de antecedência, sua vaga será automaticamente transferida para o próximo colocado da Repescagem.  
d) Caso um jogador não possa participar da mesa final, mas avise apenas no dia do evento, esta vaga será 

disponibilizada ao próximo colocado da Repescagem (este será avisado através do Whats app). 
e) Serão premiados no TORNEIO FINAL os 5 primeiros colocados: 

• 1º = 40% da arrecadação total (jackpot) durante todo o ranking + 40% do Valor arrecadado na MESA FINAL  

• 2º = 25% da arrecadação total (jackpot) durante todo o ranking + 25% do Valor arrecadado na MESA FINAL  

• 3º = 17% da arrecadação total (jackpot) durante todo o ranking + 17% do Valor arrecadado na MESA FINAL  

• 4º = 10% da arrecadação total (jackpot) durante todo o ranking + 10% doValor arrecadado na MESA FINAL 

• 5º = 8% da arrecadação total (jackpot) durante todo o ranking + 8% do Valor arrecadado na MESA FINAL 

 

16) Casos omissos aos regulamento serão decididos pela Organização, as decisões serão soberanas e não 
caberá recurso. 


