1.0 BRASIL POKER LIGA
Brasil Poker Liga é um novo conceito para os jogadores de poker online,
onde você não jogará mais sozinho e sim pelo seu time!
Criamos uma plataforma para você montar seu time com seus amigos
e/ou encontrar novos jogadores para formar uma equipe competitiva e
disputar os torneios que serão lançados.
Os times cadastrados contaram com 4 jogadores e 1 capitão, onde
enfrentarão outros times em estilos de jogos diferentes (Texas Hold'em e
Omaha), onde cada jogador estará representando seu time e
acumulando pontos ao longo da competição.

2.0 Objetivo da Brasil Poker Liga
A Brasil Poker Liga visa criar uma dinâmica para o cenário brasileiro de
poker online, reunindo em uma liga times brasileiros que estão bem
posicionados e também times que estão em ascensão buscando espaço
para popularizar ainda mais nosso esporte no pais.
A Liga visa engrandecer o esporte no brasil, disseminar conteúdo sobre
nossa paixão, e criar disputas saudáveis para acordarmos todos os dias
com vontade de aprimorarmos cada vez mais nosso jogo.

3.0 Times / jogadores
Cada time inscrito na Brasil Poker Liga será composto por exatos 5
jogadores sendo um deles o capitão.
Cada jogador do time deverá ter mais que 18 anos.
O Capitão será o ponto de referência para comunicação com o time.
Os jogadores poderão ser convocados para entrevistas online que serão
utilizadas para gerar conteúdo para a liga. As entrevistas poderão ser
gravadas ou então ao vivo de acordo com a disponibilidade. Serão feitas
algumas perguntas padrões para os entrevistados tais como, “como
conheceu o poker”, “quanto tempo joga”, “jogos preferidos”, “como utiliza
o tempo para estudar e jogar”.
No decorrer da entrevista o entrevistado deverá comentar algumas mãos
e explicar algum conceito de jogo ao público.
Se estiver transmitindo ao vivo, poderá responder perguntas que vierem
do público.

4.0 Sobre os jogos
Dentre os torneios teremos 2 estilos de jogos diferentes sendo eles
Texas Hold’em e Omaha.
Os jogos de Texas Hold’em consiste em jogos de Heads-Up, Ring table
e 6-max.
Os jogos de Omaha serão apenas Ring table.
Para os jogos de Heads-Up serão feitos 3 jogos seguidos (melhor de 3)
onde sairá vencedor quem somar duas vitórias primeiro dentro das 3
partidas.
Os jogos serão feitos via Home Game do Pokerstars, cada jogo terá o
nome dos times e jogadores na descrição sinalizando quem irá jogar.
Jogadores não escalados para a rodada vão estar suspensos dentro do
home game impossibilitado a entrada em qualquer jogo fora do tempo.

 Sistema de pontos


Texas Hold’em - Head-Up
o Cada melhor de 3 valerá 1 ponto.



Texas Hold’em Ring Table - turbo, normal e Deep e Omaha Ring
Table
o Se em um torneio tivermos 9 equipes, teremos 9 jogadores
inscritos na partida, então será feito a pontuação decrescente
de 8 a 0 para cada posição. Segue tabela abaixo de exemplo:
1º - 8 pontos
2º - 7 pontos
3º - 6 pontos
4º - 5 pontos
5º - 4 pontos
6º - 3 pontos
7º - 2 pontos
8º - 1 pontos
9º - 0 pontos



O melhor jogador será definido pela quantidade de pontos que somar
durante a liga.

 Estrutura da fase de mata-mata.


Os times se enfrentam em combates diretos até sobrar somente
jogadores de um time “vivo”.



Sorteio dos times para saber quem enfrenta quem.



Com a grade do formato dos Heads Up os times fazem a escolha
alternada para definir quem joga qual jogo.



O time 1 é composto pelos seguintes jogadores
o João, Pedro, Mario, José e Luis



O time 2 é composto pelos seguintes jogadores
o Daniel, Bruno, Luan, Caio e Gustavo

Foram definidos os seguintes combates do 1º round:
Time 1
João
Pedro
Mario
José
Luis

vs
vs
vs
vs
vs
vs

Time 2
Gustavo
Caio
Luan
Bruno
Daniel

Se os 5 jogadores de um time vencer seus combates, o time vence.
Agora supondo que os vencedores do 1º turno seja:
Time 1 – João, Mario e Luis
Time 2 – Caio e Bruno.
Time 1
João
Pedro
Mario
José
Luis

vs
vs
vs
vs
vs
vs

Time 2
Gustavo
Caio
Luan
Bruno
Daniel

Neste momento é escolhido 2 jogadores do time 1 para enfrentar os 2
jogadores do time 2, formando o 2º round:
Time 1
João
Mario

vs
vs
vs

Luis

vs

Time 2
Caio
Bruno
Esperan
do

Supondo que cada time vença um dos jogos,
Time 1
João
Mario

vs
vs
vs

Luis

vs

Time 2
Caio
Bruno
Esperan
do

então os times vão para o 3º turno onde são escalados para jogar:
Time 1
João

vs
vs

Luis

vs

Time 2
Bruno
Esperan
do

Caso João ganhe, esgota-se os jogadores do time 2 e então o time 1
passa para a próxima fase.
Caso não, se Bruno vencer, então ele fará a última disputa contra Luis
que é o jogador que sobrou do time 1 e quem vencer classifica-se para a
próxima fase.

5.0 – Premiações
Teremos torneios com premiações garantidas e torneios sem o
garantido, para atingir o garantido caso o tenha, será necessário uma
quantidade de inscrições pré determinada antes do inicio do torneio.
Será convertido 90% das inscrições em premiações para os times e 10%
de rake para a organização que está realizando o evento. A distribuição
dos prêmios serão feitas de acordo com a quantidade de times inscritos,
e isso será determinado previamente na descrição do torneio.

6.0 - Transmissão



Alguns jogos poderão ser transmitidos ao vivo via streaming (twitch,
facebook e youtube). Os jogadores que possuírem webcam poderão
ser escalados para aparecerem online durante as partidas.
Serão feitos highlights dos jogos destacando melhores jogadas e
jogadores.

7.0 – Observações


A Brasil Poker Liga preserva o direito de alterar o formato dos jogos e
as datas de acontecimento com aviso prévio de até 48 horas antes
do período determinado.

