
REGULAMENTO GERAL TORNEIOS POKER “FOUR SEASONS” 2019 

CASINOS DO ALGARVE 

 

1.Apresentação 

1.1. O “Four Seasons” são torneios de poker não bancado, na variante “Hold´em”. 

1.2. O “Four Seasons” é jogado em mesas de poker não bancado com capacidade máxima de 10 jogadores, sendo o número 

máximo de jogadores inscritos dependente da capacidade da sala e dos recursos humanos disponíveis. 

1.3. Em virtude do horário de funcionamento do Casino, a Direcção do Torneio poderá indicar o término do torneio para o dia 

seguinte e assim sucessivamente até se encontrar um vencedor ou terminar o torneio no final da partida através da realização 

do estipulado no ponto 7.3 do presente regulamento.  

 

2. Datas 

2.1. Os torneios realizam-se durante o ano de 2019, nas salas mistas dos Casinos do Algarve, durante o horário de 

funcionamento das referidas salas, em qualquer dia da semana, de acordo com as inscrições existentes. 

2.2. A Direcção do Serviço de Jogos do Casino anunciará ao público, de acordo com as intenções de inscrição e as inscrições 

recebidas, os dias e horários de realização dos torneios, reservando-se o direito de anular ou alterar esses horários e datas, 

anunciando-os antecipadamente.  

 

3. Modalidades 

3.1. Os torneios de poker são jogados em dez modalidades a determinar pela Direcção do Serviço de Jogos, a saber: 

3.1.1. “Freeze Out”, em que não é possível efectuar recompra de fichas “Rebuy” nem acrescento de fichas “Add-On”. 

3.1.2. “Rebuy - Add-On”, onde é possível efectuar, recompra de fichas, uma ou mais vezes, mediante o torneio, e um só 

acrescento de fichas em valor igual ou superior ao da cave inicial.  

3.1.2.1. As condições de existência e aquisição das recompras e acrescentos, incluindo o número de vezes e o 

período (níveis) em que tais recompras e acrescentos podem ser efectuados, serão anunciadas aos 

participantes, antes do início dos torneios. 

3.1.2.2. O preço e respectivas comissões, das recompras e acrescentos serão definidos pela Direcção do 

Torneio e anunciado aos participantes antes do início de cada torneio. 

3.1.3. “Knock Out - Bounty”, que se caracteriza pela adição ao valor de inscrição de um outro valor fixo designado por 

recompensa “Bounty”, que não será contabilizado para efeito de prémio final (Prize-pool). 

3.1.3.1. O valor designado de recompensa será entregue durante o jogo pelo jogador eliminado ao jogador que 

o eliminou, podendo ser sob a forma de um “impresso valor”, válido apenas no dia do torneio, a trocar na 

caixa, ou de 1 ou mais fichas que totalizem o valor da recompensa. 

3.1.3.2. Na modalidade “Knock-Out - Bounty” não é possível efectuar recompra nem acrescentos de fichas. 

3.1.4. “Satélite de Apuramento”, que conjuga as regras das modalidades “Freeze Out” e “Rebuy - Add-on”. 

3.1.4.1. A lista de prémios será sempre constituída pela soma dos valores das inscrições, mais as possíveis 

reentradas, recompras e acrescentos, sendo esta mesma dividida, no mínimo, pelo valor da entrada (Buy-In) 



do torneio para o qual o satélite efectua apuramento, após as deduções das respectivas comissões. O número 

de entradas a atribuir será igual ao número de premiados e a verba remanescente entregue ao último 

participante a ser eliminado. 

3.1.4.2. As entradas ganhas nos “Satélites de Apuramento”, são apenas reembolsáveis, quando o(s) 

vencedor(es) do satélite já tenha(m) pago antecipadamente a inscrição para o evento para o qual o satélite 

efectua apuramento, ou ganho uma entrada similar num outro satélite. 

3.1.5. “Win The Button”, que se caracteriza pelo facto de o marcador (botão dealer) ser sempre atribuído ao vencedor 

da última jogada. 

  3.1.5.1. Em caso de empate o botão será atribuído ao jogador na posição à esquerda do botão. 

3.1.6. “Ante Up”, este torneio caracteriza-se por ser jogado na modalidade “Texas Hold’em” sem limite (NL), com a 

possibilidade de se efectuar recompras e acrescentos, e tem a particularidade de ser sempre jogado num nível de 

apostas, ou seja, pequena aposta e grande aposta, aumentando apenas durante o torneio o nível das “Ante’s”. O 

primeiro nível de apostas e a estrutura de “Ante’s” de cada torneio será definido pela Direcção do Serviço de Jogos e 

anunciado antes do início do mesmo. 

3.1.7. “Escalator”, este torneio caracteriza-se por ser jogado na modalidade “Texas Hold’em” sem limite (NL), com a 

possibilidade de se efectuar recompras e acrescentos, e tem a particularidade de a duração temporal de cada nível de 

ser definido antes do início do torneio, com incrementos progressivos. 

3.1.8. “Sit&Go”, este torneio caracteriza-se por ser jogado na variante “Texas Hold’em” sem limite (NL), numa só mesa 

de jogo, iniciando quando se obtiver o número de participantes em cada uma das modalidades disponíveis, 6 jogadores 

“6-max” ou 10 jogadores “10-handed”. Relativamente à pontuação a atribuir para feitos de Ranking (ponto 9. do 

presente regulamento), em ambas as modalidades serão atribuídos 10 pontos e 6 pontos ao primeiro e segundo 

classificados, respectivamente. 

3.1.9. “Survivor”, este torneio caracteriza-se por ser jogado na modalidade “Texas Hold’em” sem limite (NL), com a 

possibilidade de se efectuar recompras e acrescentos, e tem a particularidade do torneio terminar assim que que 

chegar aos prémios decorrentes da aplicação da tabela de distribuição dos mesmos. Para efeito de atribuição de 

prémios, o “Prizepool” será dividido equitativamente pelos números de jogadores elegíveis aos prémios. Relativamente 

à pontuação a atribuir para feitos de Ranking (ponto 9. do presente regulamento), serão atribuídos os pontos previstos 

de acordo coma classificação dos jogadores a apurar pela contagem das suas fichas no momento do término do 

torneio. 

3.1.10. “Multistack”, este torneio caracteriza-se por ser jogado na variante “Texas Hold’em” sem limite (NL), com a 

duração de dois dias, onde o jogador poderá jogar o dia um mediante o pagamento de uma entrada, ou apenas entrar 

no dia dois mediante o pagamento de uma de três possibilidades de quantidade de fichas iniciais com diferentes 

valores. Tanto as entradas do dia um como do dia dois do torneio incrementam num único “Prizepool” a ser distribuído 

aos participantes. 

3.1.11. Em todas as modalidades mencionadas nos pontos anteriores, poderá existir a possibilidade de os jogadores 

adquirirem uma cave extra “Xtrastack” por um valor associado, que possibilitará a cada jogador acrescentar fichas à sua 

cave inicial.  

3.1.12. A possibilidade de haver “Xtrastack” será previamente anunciada aos jogadores, descriminando o valor e o 

número de fichas associado. 

3.1.13. O valor das “Xtrastacks” será destinado na sua totalidade ao versado no ponto 9.3. do presente regulamento. 

3.1.14. A “XtraStack” só poderá ser adquirida até ao final do nível definido e anunciado pela Direcção do Torneio em 

que o Registo Tardio “Late Registration” se encontre disponível. 

3.1.15. Um jogador poderá adquirir a “XtraStack” enquanto tiver fichas na sua cave e durante o período em que não se 

encontre em acção na mesa. 



3.1.16. O valor da “XtraStack” será utilizado para entradas ou prémios em torneios autorizados pelo SRIJ e anunciado 

aos jogadores antes do início de cada torneio. Caso o total não atinga o valor de uma entrada, assim como o valor 

remanescente, será incluído no prizepool do torneio em causa. 

 

4. Inscrições e Valor de Entrada (Buy-In) 

4.1. A inscrição é pessoal e intransmissível e terá que ser feita, pelo próprio no Casino. 

4.1.1. Poderá ser efectuada uma pré-inscrição presencialmente, via mail ou SMS, que deverá ser confirmada pelo 

próprio no local até trinta minutos antes do início do torneio. 

4.1.2. O jogador só poderá considerar confirmada a sua pré-inscrição se receber um mail ou SMS resposta com a 

confirmação, respeitando posteriormente o estabelecido no ponto 4.1.1.. 

4.2. O valor de entrada (Buy-in) é variável, correspondendo sempre a um montante de fichas, sem valor facial, que será 

previamente anunciada, sendo variável com a modalidade do torneio.  

4.3. Ao valor da entrada será descontado o valor da comissão (Fee) nunca inferior a 5%, nem superior a 20% do valor da 

entrada, sendo sempre anunciado aos jogadores antes do início do torneio. 

 

5. Registo (Check-In) e Início do Torneio 

5.1. A identificação para o registo no torneio poderá ser feita por qualquer dos documentos de identificação a que alude o Art. 

39º do DL 422/89, na redacção dada pelo DL 10/95 de 19.01. 

5.2. O período de registo (Check-In) tem início uma hora antes do início do torneio. 

5.3. Pagamento das Inscrições: 

5.3.1. O pagamento da inscrição é efectuado pelo jogador na mesa, ou em local a definir, com fichas previamente 

compradas nas caixas da sala de jogo. 

5.3.2. Nos torneios “Bounty”, e caso a recompensa seja sob a forma de um “impresso valor”, as fichas correspondentes 

às recompensas ficarão na caixa a aguardar que os premiados aí as levantem. 

5.4. Início do Torneio. 

 5.4.1. A Direcção do torneio dará início ao mesmo, com os jogadores que estiverem presentes. 

5.4.2. Caso existam os jogadores que tenham efectuado o registo, mas que não tenham procedido ao pagamento da 

sua inscrição na mesa, o seu lugar ficará reservado pela Direcção do Torneio durante o primeiro nível. Após este 

período, o lugar destes jogadores será considerado abandonado e o mesmo será disponibilizado a outros jogadores que 

se encontrem inscritos em lista de espera do registo tardio. 

 

6. Registo Tardio e Reentradas 

6.1. Em todos os torneios, é da competência da Direcção do Torneio decidir se existirá registo tardio “Late Registration” e 

reentradas “Re-Entry” e a sua duração. 

 

 

 



7. Níveis de Apostas e Prémios 

7.1. Os níveis de aposta iniciam pelo montante definido, aumentado por níveis, sendo que o aumento desses níveis a e duração 

dos mesmos é variável de acordo com a modalidade e valor de inscrição “Buy-in”. 

7.2. Reverte para prémios em cada torneio, o somatório do valor das entradas “Buy-in”, mais recompras “Rebuy”, mais 

acrescento de fichas “Add-on”, mais registo tardio “Late registration” e mais reentradas “Re-Entry”, após deduzida a comissão 

do Casino. 

7.3. Poderá existir acordo na mesa final entre os jogadores “Chop” quanto à distribuição dos prémios, de acordo com o Ponto 

119 da Portaria 401/2015 de 9.11. 

7.4. A distribuição dos prémios processar-se-á de acordo com a seguinte tabela: 

DISTRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS TORNEIOS POKER  

Nº 
JOGADORES 

  

10 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 70 71 a 90 91 a 110 111 a 130 131 a 150 6 a 9 

(só 6max) 

1º 70,00% 50,00% 45,00% 38,00% 35,00% 33,00% 30,50% 28,50% 28,30% 27,60% 

2º 30,00% 30,00% 26,00% 24,00% 23,00% 22,50% 20,00% 19,00% 18,80% 18,00% 

3º   20,00% 17,00% 16,00% 15,00% 14,00% 12,50% 12,00% 12,00% 11,50% 

4º     12,00% 12,00% 11,00% 10,50% 9,50% 8,50% 8,50% 8,50% 

5º       10,00% 9,00% 8,00% 7,50% 7,50% 7,00% 7,00% 

6º         7,00% 6,50% 6,50% 6,50% 6,00% 6,00% 

7º           5,50% 5,50% 5,50% 5,00% 5,00% 

8º             4,50% 4,50% 4,00% 4,10% 

9º             3,50% 3,50% 3,00% 3,20% 

10º               2,50% 2,30% 2,30% 

11º               2,00% 1,70% 1,50% 

12º                 1,70% 1,50% 

13º                 1,70% 1,30% 

14º                   1,30% 

15º                   1,20% 

 

7.5. A tabela de prémios aplica-se de acordo com do número de inscrições pagas, considerando as reentradas, se aplicáveis, e 

poderá ser alterada pela organização sempre que esta considere a alteração benéfica para o próprio torneio. 

 

8. Disposições Finais 

8.1. A Direcção do Serviço de Jogos reserva-se o direito, se entender por conveniente, de alterar preços dos valores de entrada, 

bem como das respectivas comissões, níveis de aposta, percentagens dos prémios, modalidade de torneio e número máximo de 

participantes. 

8.2. Cada etapa será jogada até existir um vencedor, sem prejuízo do disposto no nº 7.3. do presente regulamento. 

8.3. Não será permitida a permanência de jogadores eliminados ou de acompanhantes na área de realização do torneio. 

8.4. Qualquer comportamento anómalo durante o torneio ou violação do presente regulamento, que motive desclassificação do 

participante, não haverá lugar ao reembolso do valor da entrada. 



8.5. É expressamente proibido qualquer jogador retirar ou inserir fichas dos torneios. Aquele que for detectado a praticar tal 

acto, será objecto das penalizações prevista no presente regulamento até à expulsão dos torneios organizados pela Solverde 

S.A., com a respectiva participação às autoridades competentes. 

8.6. Nos torneios “Four Seasons”, os participantes, ao inscreverem-se, dão a sua concordância e autorizam a Solverde, SA, 

entidade organizadora, directamente ou através de entidade terceira, a proceder à recolha e/ou captação de quaisquer imagens 

ou registos áudios, no decorrer do torneio de Poker, e a proceder à sua difusão através de qualquer canal de comunicação, 

nacional ou estrangeiro, bem como a expor o seu nome nos rankings para os quais o torneio em que participa concorre. 

8.7. Qualquer omissão ou dúvida na interpretação do presente regulamento será resolvida pela Direcção do Casino, de cuja 

decisão caberá recurso para o Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos. 

8.8. A todos os aspectos omissos ao presente regulamento serão aplicadas as regras constantes do “Regulamento Português 

para Torneios de Poker”, que se anexa. 

 

9. RANKING – “ALGARVE BEST POKER PLAYER” 

9.1. A Direcção do Torneio organizará uma lista de jogadores, designada por Ranking Trimestral, ordenada pelo somatório dos 

pontos que são atribuídos aos jogadores pela participação em cada torneio Four Seasons de uma determinada época, 

aproximadamente referente a um trimestre. Organizará também um Ranking Anual, designado por Ranking Algarve Best Poker 

Player, que se refere ao somatório dos pontos acumulados nos Rankings Trimestrais durante o período de um ano civil. 

9.1. A Direcção do Torneio determinará quais os torneios “Four Seasons” que atribuirão pontos aos participantes. 

9.2. A atribuição dos pontos em cada torneio será efectuada de acordo com a seguinte relação: 

 - 1 ponto por cada Euro (€) de “buy-in” no torneio; 

 - 1 ponto por cada euro (€) completo de prémio que o jogador receber, sendo que nos torneios com modalidade 

  “Satélite de apuramento” será igual ao valor da entrada atribuída. 

9.3. Serão atribuídos prémios promocionais não monetários aos 10 melhores classificados no Ranking Anual “Algarve Best Poker 

Player”. 

9.4. Após o apuramento do vencedor do Ranking “Algarve Best Poker Player”, e em local e data a definir pela Direcção do 

Torneio, será realizada uma cerimónia de entrega dos prémios referidos no ponto anterior e a realização de um torneio freeroll 

designado “Mesa Final Anual”, na modalidade “Freeze-Out”, em que o acesso será feito da seguinte forma: 4 lugares para o 1.º 

classificado de cada torneio “Four Seasons – Final Trimestral” e 6 lugares para os melhores classificados no Ranking Anual 

“Algarve Best Poker Player”, sem entrada para o torneio “Mesa Final Anual”. 

9.4.1. Os participantes deverão efectuar a adesão ao “Cartão Privilege Club” caso desejem receber qualquer um dos prémios 

promocionais. 

9.4.2. Em caso de ausência de algum dos 10 premiados do Ranking, na cerimónia de entrega de prémios referida no ponto 9.4., 

os prémios promocionais não monetários referidos no ponto 9.3., serão atribuídos na primeira oportunidade ao premiado, no 

prazo de 30 dias. 

9.5. Em todos os torneios do “Four Seasons” que façam parte do Ranking “Algarve Best Poker Player”, serão descontados 5% ao 

prize pool. 

 

9.5.1. 3% do valor acumulará até ao último torneio “Four Seasons” integrante do ranking do ano de 2019 e servirá como prize 

pool para o torneio “Mesa Final Anual”, referido no ponto 9.4.. O vencedor do freeroll “Mesa Final Anual” receberá 50% do 

valor acumulado para prémios. O 2.º e 3.º classificados receberão 30% e 20% do acumulado, respectivamente. 



9.8.2. 2% dos valores para prémios “Prize-pool” (calculado de acordo com o ponto 7.2. do presente regulamento) em todos os 

torneios “Four Seasons” realizados durante 2019 e anunciados como integrantes nos rankings, para acumulado de prémios para 

o “Four Seasons – Final Trimestral” de cada época.  

9.8.2.1. O acumulado trimestral referido no ponto anterior (9.8.2.), será atribuído na(s) mesa(s) final(ais), dividido em entradas 

no valor de €300 para as etapas regulares do Solverde Poker Season 2019. 

9.9. O número de apurados para a “Final Trimestral” é de no mínimo 10 jogadores e no máximo no número equivalente ao 

número de entradas possíveis de atribuir, de acordo com o ponto anterior (9.8.2.1.), mais 1 jogador, a quem será atribuído o 

valor remanescente decorrente da divisão. Aos 10 melhores classificados da “Final Trimestral” serão cumulativamente 

atribuídos prémios não monetários suportados integralmente pela Concessionária (a anunciar previamente). 

9.10. Os jogadores que não comparecem às mesas das Finais Trimestrais e à Mesa Anual ficam “sit-out” até ao final do nível 1, 

após o qual, as suas fichas serão retiradas de jogo, perdendo direito ao prémio não monetário suportado pela concessionária 

referido no ponto anterior (9.9.), sem prejuízo de poderem ganhar o prémio da entrada para uma etapa regular do SPS 2019, 

caso se encontre em posição de a ganhar no momento da sua eliminação do torneio. 

9.11. Os vencedores das 4 finais trimestrais do “Four Seasons”, serão ainda apurados para um torneio promocional gratuito 

(Freeroll) designado de “Solverde Best Poker Player 2019” em data e local a anunciar. 

9.12. Após o término de cada torneio “Four Seasons”, os jogadores dispõem de 72 horas para comunicar alguma anomalia no 

lançamento dos pontos do ranking relativamente à sua participação. 

 

 

 


