
RANKING JACK POT 

RIVER TEXA’S 
 

- O Ranking Jack Pot River Texa’s, vai estar válido para todos os torneios que 
forem realizados no clube River Texas e for cobrado o “BONUS JACK 
POT”.  

- Será iniciado no dia 04 de fevereiro de 2020 e terá seu término no 29 de 
novembro de 2020. 

- Dos valores arrecadados; 
- 1- 60% do valor serão acumulados para o torneio de final de ano. 
- 2- 20% do valor irão para o Jack Pot de mãos (que possui regulamento 

próprio, ao fim deste). 
- 3- 20% do valor arrecadado no mês serão pagos para o campeão do mês. 
- O Torneio Ranking Jack Pot River Texa’s será realizado no dia 19 de 

Dezembro de 2020 
- A cada R$600,00 (seiscentos reais) arrecadados daremos uma vaga no 

torneio de final de ano. 

 

Regulamento  
 

1. A pontuação será feita de acordo com a tabela em anexo; 

- Os torneios vão ter seus pesos de pontos, pré-determinado em suas divulgações. 

2. Em caso de qualquer tipo de acordo em que a PREMIAÇÃO for alterada, o 
valor referente à 10% do total ainda em disputa deverá ser reservado ao 
primeiro colocado e deve-se manter os pay jumps entre as demais faixas de 
premiação. Caso contrário, a realização de acordos irá, automaticamente, 
travar as faixas de pontuação na pior colocação ainda em disputa. 

3. Em caso de empate: 



● O jogador que tiver mais vezes na zona de pontuação do ranking (ex.: 
jogador 1 tem 100 pts com 6 vezes na zona de pontuação do ranking e o 
jogador 2 tem 100 pts com 8 vezes na zona de pontuação do ranking, o 
jogador 2 ganha a vaga) 

4. Em caso de desistência de algum competidor dentro da zona de classificação 
para o torneio de final de ano, a vaga será cedida ao próximo jogador da 
classificação do ranking, lembrando que a vaga é pessoal e intransferível. 

5. Não serão permitidas inscrições paga no Torneio de final de ano, este torneio 
é único e exclusivo para jogadores do ranking. 

6. Jogadores que não pagam BONUS JACK POT não participam do ranking. 
7. Caso o Jogador confirme sua presença no torneio de final de ano, e não 

compareça até o termino do 8º nível de blind’s suas fichas serão retiradas do 
jogo.  

8. É de interia Responsabilidade do Jogador quando for eliminado no torneio, 
informar a Direção do Torneio. 

 
9. EM CASO DE ALGUMA EVENTUALIDADE A DIREÇÃO E 

PRODUÇÃO DO RANKING PODE ALTERAR A DATA DO 
TORNEIO SEM AVISO PRÉVIO. 

10. A DIREÇÃO PODE REALIZAR QUAISQUER TIPO DE 
ALTERAÇÃO NO REGULAMENTO SEM AVISO PRÉVIO. 

 

Torneio river texas 

Jack pot bônus - 19/12/2020  
 

● Entradas – Somente classificados pelo Ranking River Texas 
● Stack – 30.000 fichas  
● Blind’s – 25 min  
● Data – 19/12/2020  
● Horário – 15h  
● Troféu – 3 Primeiros colocados  



● Mesa de frios para todos classificados  
● Premiação - valor total arrecadado no JACK POT RIVER TEXAS 

 
- Os custos do evento serão todos retirados do JACK POT arrecadado; 
 

I. Staff (dealers, Caixa, Diretor) 
II. 3% referente a caxinha do staff 

III. Mesa de frios  
IV. Troféus 

Sistema de pontos  

Ranking jack pot river teexas  

 

OBS.. À pontuação permanecerá igual para todos os participantes a partir do 15º 
colocado, quando o torneio tiver ITM para mais de 15 jogadores. 

 

1) Peso 1 – Torneios da tarde  
2) Peso 2 – Torneios da grade semanal sem garantido ou até 5k Gtd’s. 
3) Peso 3 – Torneios da grade semanal com garantido entre 5k e 15k Gtd’s. 
4) Peso 4 – Torneios com garantido superior a 15k Gtd’s. 



Jack pot de mãos 

regras  
1. Será valido para a melhor mão.  

-  ex: (four de 7 x four de 8, o jogador com four de 8 ganha o JP). 
2. O Jack Pot será distribuído de acordo com o peso do torneio segue a baixo o 

peso de cada torneio para o Jack Pot de Mãos. 
 
- PESO 1 – Torneios da Tarde 
- PESO 2 – Torneios regulares semanais 
- PESO 3 – Torneios com Garantidos Superior ou Igual 5k. 

 

3. Jack Pot de Mãos só é válido com 2 cartas na mão. 
4. Valores  

- O Jack Pot de Mãos é arrecadado através 20% do Bônus Jack Pot; 
- O valor arrecadado no dia só estará disponível no dia seguinte; 
- O valor total será atualizado diariamente. 

 

Á direção e organização do clube River Texas, pode realizar qualquer tipo d-e 
alteração sem aviso prévio.  


