Regulamento geral RANKINS 2020
“Este regulamento é o conjunto de normas que regem as disputas
denominadas
A) Ranking ANUAL FPC E MESA FINAL TOP 30 – B)
RANKING MENSAL ; D) RANKING ONLINE
PARAGRAFO 1 – O RANKING ANUAL iniciará em 06/01/20 e terminará EM
22/11/2020 , com o campeão de pontos corridos anual ganhando um Buy-in o
BSOP Millions 2020 (até R$ 3.500 reais)+ uma camiseta do FPC (não cumulativa)
+ um troféu representativo do título e terá sua foto exposta em um banner padrão
no Clube.
§ Primeiro – Além da premiação para o campeão de pontos corridos, os
jogadores posicionados entre as 30 melhores colocaçõesparticiparão de um super
torneio final que valerá 6 Buy-ins + hotel para o KSOP 2021( até R$ 1800 reais),
sendo o buy-in das três primeiras etapas + hotel ao campeão, o buy-in das duas
primeiras etapas + hotel ao vice campeão e o buy-in da primeira etapa + hotel ao
terceiro colocado. Todos os três primeiros colocados receberão troféus.
§ Segundo – O ranking geral engloba os pontos dos torneios regulares, eventos
especiais live e eventos especiais ONLINE relaizados pelo Floripa Poker Clube
§ Terceiro – Não haverá acordo para tranferencia de premiação entre os
jogadores, e caso um dos premiados não puder participar dos eventos citados, os
valoes referência serão convertidos em créditos parcelados em no mínimo 4
meses para serem utilizados em eventos do Floripa Poker Clube Live ou On line..
§ Quarto – O torneio dos TOP 30 será disputada pelos jogadores , com o stack
inicial seguindo os seguintes critérios: 20 mil fichas + os pontos conquistados no
ano.
PARAGRAFO 2 – O RANKING MENSAL , acontecerá mensalmente,
independentes entre si, no período compreendido entre o dia 07/01/19 até dia
30/11/20, e cada evento do clube pontuará na disputa.
§ Primeiro - Os dez melhores colocados do ranking mensal de janeiro, farão uma
FT ONLINE onde disputarão as seguintes premiações: 1° Lugar R$ 500 , sendo
50% em créditos no clube live ou on line e 50% em dinheiro + um buy-in para o
CCP & segundo lugar R$ 200, sendo 50% em créditos no clube live ou online + um
buy-in para o CCP 2020. Nos meses subsequentes premiarão ainda os dois
melhores colocados, mas somente com os valores em dinheiro, sem os Buy-ins do
CCP.
§ Segundo – A FT online acontecerá sempre em uma sexta ou domingo posterior
aos dias do mês vigente do ranking e o numero de fichas de cada jogador no
torneio online será igual para todos.
PARAGRAFO 3 – O RANKING ONLINE , será uma competição extra e
esporádica , sendo divulgada em nossas redes sociais.
§ Primeiro – Os campeões do ranking online, marcarão pontos no ranking mensal
e anual do Floripa Poker Clube.
PARAGRAFO 4 – A PONTUAÇÃO DOS RANKINGS, ocorrerá diariamente
em todos os eventos do clube, sendo que pontuarão sempre os 10 primeiros
colocados de cada torneio com pontos equivalentes ao valor estipulado no ITM. Os
jogadores que classificarem entre os 10 primeiros mas ficarem fora da premiação
em dinheiro do evento, ganham 50% dos pontos conquistados pelo jogador do
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ultimo ITM.
§ Primeiro – Nos eventos regulares os jogadores pontuarão exatamente o que
receberem em dinheiro, e, caso sejam sócios do Floripa Poker Clube recebem a
bonificação de 30% em cima da pontuação original.
§ Segundo – Nos grandes eventos, com arrecadação superior a 7K ou field
superior a 100 entradas, os jogadores não sócios receberão a pontuação de
acordo com a tabela a seguir: 1° - 1800 pontos / 2° - 1500 pontos / 3° - 1100
pontos / 4° - 800 pontos / 5° - 600 pontos / 6° - 500 pontos / 7° – 400 pontos / 8° 300 pontos/ 9° - 200 pontos / 10° ao 15° - 100 pontos. Os sócios recebem 30% a
mais.
§ Terceiro – Em caso de acordo financeiro DEPOIS da zona de ITM os jogadores
envolvidos no acordo ganham a pontuação referente ao ultimo colocado após o
acordo; ex: se fizerem um acordo em 3, todos pontuam equivalente aos pontos do
terceiro lugar. Em caso de pós acordo e que a decisão do evento seja na sorte, no
escuro, ou os jogadores desistam de jogar o torneio, o campeão não receberá o
troféu do dia.
PARAGRAFO 5 – As premiações não poderão ser cedidas, doadas,
trocadas ou comercializadas com outros jogadores, e em caso de impossibilidade
do ganhadores do RANKING MENSAL ou ANUAL de participar do evento referido,
o mesmo poderá trocar a seu prêmio em equivalencia financeira por buy-ins em
eventos regulares do Floripa Poker Clube LIVE OU ONLINE, desde que essa troca
seja realizada APÓS o evento do prêmio especificado acontecer.
PARAGRAFO 6 – As premiações do ranking 2020 serão concedidas aos
melhores colocados do ano, independente que o frequentador seja sócio do clube,
sendo assim, para fins de arrecadação mensal a ser convertida para o ranking, o
FPC utilizará além dos aportes financeiros mensais pagos com o próprio lucro dos
eventos mais os valores das mensalidades dos sócios; ainda acrescentará ao bolo
de premiação do ranking os valores retidos em cada evento no clube na seguinte
ordem: dos eventos regulares com premiação até mil reais serão retidos o valor de
vinte reais; nos eventos com premiação entre mil e um e dois mil, serão retidos
trinta reais; nos eventos com premiação entre dois mil e um e quatro mil reais
serão retidos cinquenta reais e nos eventos especiais com pot superior a quatro mil
reais e com garantidos a retenção do ranking será igual a três por cento do
arrecadado.
PARAGRAFO 7 - O acordo de divisão de premiação final do ranking é
permitido, desde que todos os jogadores envolvidos no acordo joguem o evento ao
qual estão disputando o prêmio, ou os mesmos dividam os valores
correspondentes em buy-ins nos eventos do clube a partir de janeiro de 2021.
PARAGRAFO 7 – Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora.
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