GLOSSÁRIO:
Acção – é a sequência de jogadas numa mesma mão.

CONHEÇA

All in – acção de apostar todas as suas fichas em
um determinado momento da mão.

O Poker Texas Hold’Em é jogado com 1 baralho de 52 cartas,
em que os jogadores jogam uns contra os outros, tendo como
objectivo alcançar a melhor combinação possível com uma série
de cartas, segundo as várias combinações previstas na tabela.

Assistência – instituições de solidariedade social, normalmente, a misericórdia
local, para onde são encaminhadas importâncias, provenientes de fichas
ou dinheiro, encontradas sem dono ou litigadas nas salas de jogos.
Bet-Pot – é um termo utilizado em jogos com limite de pote,
correspondendo à aposta máxima do jogador com voz.

APOSTE

Big Blind | Grande Casadela – Refere-se a maior aposta obrigatória,
que tem de ser realizada antes da distribuição das cartas. Também
pode ser utilizado para determinar uma das posições da mesa.

No início da partida, os lugares são sorteados recorrendose às cartas de sorteio que se encontram na banca. O botão,
no início da partida, é sempre o 1º jogador que se encontra à
esquerda do pagador. Terminada uma jogada, o botão passa
para o jogador seguinte (no sentido dos ponteiros do relógio).
O valor das apostas obrigatórias é, para a ‘Small Blind’ de metade da
aposta mínima e, para a ‘Big Blind’ a aposta mínima na sua totalidade.

POKER TEXAS
HOLD’EM

Distribuem-se 2 cartas a cada jogador, de forma alternada,
no sentido dos ponteiros do relógio, começando pelo jogador
que efectuou a 1ª aposta, ou seja, pela ‘Small Blind’. Após a
distribuição, os jogadores procedem à 1ª ronda de apostas.
Queima-se uma carta e vira-se o ‘FLOP’, que é constituído por 3
cartas comuns. Após o ‘flop’, procede-se à 2ª ronda de apostas.
Queima-se outra carta e vira-se o ‘TURN’, que é constituído por uma
carta comum apenas. Após o ‘turn’ procede-se à 3ª ronda de apostas.
Queima-se uma carta e vira-se o ‘RIVER’, que também é
constituído por uma carta apenas, a última das 5 cartas comuns.
Após o ‘river’ procede-se à 4ª e última ronda de apostas.
Em todas as rondas de aposta, o jogador tem as seguintes opções:

CHECK

Passo

CALL

Acompanho

FOLD

Desisto

RAISE

Aumento

RE-RAISE

Novo Aumento

ALL IN

Colocação da totalidade das suas fichas em jogo

SET 2017

Para continuar em jogo, o jogador tem no mínimo de igualar a
aposta que foi feita. Caso aumente, os outros jogadores para
permanecerem em jogo terão de acompanhar esse aumento.

Cartas Comunitárias | Comuns – aquelas que podem ser utilizadas por todos
os jogadores, distribuídas de face virada para cima, no centro da mesa.
Cash Games | Ring Games – jogo no qual as fichas representam dinheiro,
com as blinds fixas, podendo o jogador parar de jogar a qualquer momento.

GANHE

Cave – total de fichas de um determinado jogador, que poderão ser
colocadas em jogo, dentro dos valores mínimos e máximos daquela mesa.

As combinações possíveis, ordenadas da
maior para a menor, são as seguintes:

Sequência Real de Cor
Ás, Rei, Dama, Valete
e 10 do mesmo naipe
Sequência de Cor
Formada por 5 cartas do
mesmo naipe em sequência,
sem que sejam as mais altas
Poker
Combinação de 5 cartas
em que 4 tem o mesmo valor

Croupier – pagador de banca | dealer.
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Fullen
Combinação de 5 cartas com 3 cartas
do mesmo valor e outras 2 distintas
mas também com valor igual
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5 cartas do mesmo naipe sem
formarem uma sequência
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As regras de jogo apresentadas são meramente indicativas. Em
caso de dúvida ou para qualquer esclarecimento adicional, por
favor dirija-se a um dos colaboradores da Sala de Jogos.
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Sequência
Combinação de 5 cartas em sequência mas de naipes diferentes
Trio
Combinação de 5 cartas que contém
3 cartas do mesmo valor e em que
as 2 restantes não formem 1 par
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2 Pares
Combinação de 5 cartas que contém
2 pares de cartas de distinto valor
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Par
Combinação de 5 cartas em
que 2 contém o mesmo valor
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Carta Maior
Quando numa jogada nenhum dos
jogadores apresenta uma das
combinações anteriores, ganha
a que tiver a carta mais alta

Ficha – símbolo convencional, que reveste a forma circular
(rodelas) ou rectangular, feito de osso, plástico, madrepérola,
marfim ou metal, e que representa dinheiro num casino.
Figuras – num jogo de cartas, o Rei, a Dama e o Valete.
Floor – dirige o funcionamento das mesas de jogo de Poker
Texas Hold’em, fiscaliza todas as operações nelas efectuadas,
nas quais colabora para facilitar a sua correcta execução.
Heads-Up – quando o jogo decorre apenas com 2 jogadores activos na acção.
Marcador | Protector de Cartas – objecto que se coloca em cima das
cartas do jogador, para as proteger no decorrer da acção. Poderá
ser utilizada uma ficha da sua cave para o mesmo efeito.
Partida – sessão de jogo com uma duração certa e determinada, que
abrange 2 dias do calendário, isto é, começa num dia e termina no outro
dia a seguir, não podendo ultrapassar, no conjunto, 12 horas seguidas.
Pot – somatório das apostas iniciais com as restantes apostas
igualadas, que se vão verificando nas diferentes fases da acção.
Rake – percentagem que reverte a favor do casino, comissão.
Shuffler – baralhador automático de cartas.
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O vencedor do ‘pot’ é aquele que fizer a melhor combinação
possível, utilizando quaisquer 5 cartas de entre as 2 que
inicialmente recebeu e as 5 cartas que eventualmente
venham a ser expostas (cartas comuns | comunitárias).

Side – Pot – é um pote secundário ou paralelo, sendo distinguido
apenas por ser disputado entre os jogadores ainda activos na acção,
ou seja, ainda com voz nas rondas de apostas seguintes.
Small Blind | Pequena Casadela – aposta obrigatória,
efectuada pelo jogador à direita da big blind.
O valor da small blind é metade da big blind.
Split Pot – pote dividido entre 2 ou mais jogadores que
tenham a mesma combinação de 5 cartas.
Stack – quantidade de fichas que o jogador tem na sua cave.
Straight – é uma sequência de 5 cartas.
Voz – momento em que a acção pertence a um determinado jogador.

