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Introdução 
 
O evento será realizado em São Paulo no início de 2017 e servirá para iniciarmos o formato de 
torneios integrados de Jogos da Mente no Brasil. 
 
O local de jogo será na sede da Associação Paulistana de Bridge, situada na av Gabriel 
Monteiro da Silva, 2013 (próxima à av. Faria Lima). 
 
As modalidades participantes serão, em ordem alfabética, 

1) Bridge 
2) Damas 
3) Go 
4) Pôquer 
5) Xadrez 

 
O formato geral aqui descrito considera o evento ‘macro’. Regulamentos específicos das 
diversas modalidades participantes serão definidos por seus respectivos representantes e, 
embora possam ser referenciados neste documento, dele não farão parte. 
 
Este regulamento cobrirá aspectos de organização, ética de jogo, comportamento e 
convivência entre participantes e premiações referentes ao evento, e não às modalidades 
especificas. Casos omissos quanto ao regulamento geral deverão ser avaliados e julgados por 
um comitê a ser nomeado e que deve ter representantes em partes iguais das modalidades 
participantes. 
 
A ideia do evento é conduzir competições de 4 
modalidades (bridge, damas, go e xadrez) que 
sejam alimentadoras de um torneio abrangente 
de pôquer que servirá de integração entre 
jogadores das outras modalidades. 
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Inscrição 
 
Os jogadores dos torneios de alimentação declararão, quando de suas respectivas inscrições, 
se desejam ou não participar do torneio final de pôquer. 
 
Quem não pagar antecipadamente poderá também participar do evento de integração mais 
tarde, pagando taxa diferenciada (ver detalhamento mais à frente, neste documento). 
 
O pagamento da inscrição antecipada no pôquer permitirá ao pagante um cacife inicial de 
10.000 fichas naquele torneio. Isto significa que o jogador de qualquer um dos torneios 
alimentadores que deseje jogar o de integração e declare sua intenção no ato de inscrição, 
pagará duas taxas, a de seu torneio e a do de integração (pôquer). As vantagens disto são: 
 

1) A inscrição para o torneio de integração terá um desconto significativo, e 
2) Cada jogador1poderá ganhar fichas adicionais para o torneio de pôquer dependendo 

de seu desempenhono torneio de alimentação. 
 
Como o bridge é a única modalidade não-individual, jogadores que queiram participar do 
torneio de integração deverão pagar individualmente suas taxas de inscrição para o pôquer. 
 
O valor de inscrição antecipada no torneio de pôquer é de R$ 70,00. As demais modalidades 
terão os valores mostrados a seguir. 
 

1) Bridge: 
a. Torneio de Seleção:os valores já divulgados na página da FBB. 
b. Torneio ‘selecinha’, que é o torneio paralelo de duplas, R$ 20,00/40,00 

respectivamente para sócios/não sócios da Associação Paulistana de Bridge.  
2) Damas: R$ 50,00 
3) Go: R$ 50,00 
4) Xadrez: R$ 50,00 
5) Pôquer: R$ 100,00 (inscrição avulsa) 

 
Os valores acima valem para inscrições feitas até 3 dias (72 horas) antes do início de cada um 
dos torneios, inclusive o pôquer (no caso das inscrições avulsas). Os jogadores poderão se 
inscrever com os representantes de suas próprias organizações ou no sítio da Associação 
Paulistana de Bridge, www.bridgesaopaulo.com.br. Inscrições serão consideradas válidas após 
confirmação de depósito. No caso de inscrições atrasadas vale a tabela abaixo: 
 

1) Até 48 horas: R$ 20,00 a mais 
2) Até 24 horas: R$ 40,00 a mais, e 
3) No dia do torneio: R$ 60,00 a mais 

 
A tabela acima existe para que os eventos possam ser organizados sem imprevistos, 
adaptações ou cancelamentos por acúmulo de inscrições de última hora. 
 
O jogador que pagar as duas inscrições fará jus a 10.000 fichas a serem usadas no torneio de 
pôquer.Dentro do espírito de integração deste INMENTE I, cada inscrição em torneio 

                                                             
1
 O torneio de pôquer é restrito a maiores de 18 anos, portanto não será permitida venda de fichas a 

qualquer jogador de qualquer um dos torneios de alimentação abaixo desta idade. 

http://www.bridgesaopaulo.com.br/
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alimentador gerará 5.000 fichas para o pôquer a serem disputadas durante o respectivo 
torneio alimentador independente do jogador inscrito ter ou não pago a inscrição do pôquer 
antecipadamente. Estas fichas serão distribuídas por desempenho em cada um dos torneios, 
portanto um jogador pode não ter pago a inscrição no pôquer e ainda assim terminar um dos 
torneios da entrada com fichas para o torneio final. Se ele ou ela as usará é decisão de cada 
pessoa. 
 

Premiações 
 
As fichas distribuídas por desempenho são adicionais às adquiridas quando da inscrição 
antecipada. Assim, um jogador poderá chegar ao torneio de pôquer com o dobro ou até mais 
de suas fichas originais. Jogadores não-pagantes poderão também receber fichas de 
desempenho e assim jogar o torneio de integração “de graça”, mas farão jus a apenas 50% do 
montante de fichas alocadas por rodada. A “sobra” resultante deverá ser realocada aos 
pagantes do torneio de integração (o pôquer) conforme critério definido pelo representante 
de cada uma. Além disso, cada representante de cada modalidade ficará responsável por 
definir como as fichas serão distribuídas em seus torneios específicos e ficará responsável pela 
divulgação dessas regras antes do início da 1ª rodada de sua modalidade 
 

1) Bridge: 
a. O total de fichas distribuídas por desempenho durante o seleçãoserá calculado 

com base nos jogadores ativos, isto é, cada quadra inscrita no seleção 
possibilitará 20.000 fichas para o torneio de pôquer, independente do número 
de jogadores participantes da quadra, já que, em cada rodada, apenas quatro 
efetivamente jogam.Em cada rodada do “round robin” serão distribuídas 
fichas resultantes da divisão entre o número total de fichas em disputa (20.000 
por quadra)dividido pelo número de rodadas.A distribuição de fichas por 
rodada seguirá a colocação no “butler” da rodada:  

i. 40% para a dupla colocada em 1º 
ii. 30% para a em 2º 

iii. 20% para a em 3º e 
iv. 10% para a dupla colocada em 4º lugar. 

A sobra eventual de fichas será redistribuída entre os pagantes, “pro rata” de 
seus resultados2. 

b. O Selecinhatambém distribuirá fichaspara o torneio de pôquer. Elas serão 
distribuídas às duplas vencedoras de cada etapa (ver regulamento do 
Selecinha para número de fichas por rodada e critérios de distribuição). 
Também no Selecinhavigorará a regra de pagantes e não pagantes 
antecipados do torneio de integração, com a diferença do “pro rata” neste 
caso ser calculado em matchpoints (e não em percentuais). 

                                                             
2 Por exemplo, a dupla vencedora de uma das rodadas do ‘round robin’ faria jus a 2.000 fichas, 1.000 
para cada parceiro, mas um dos dois não se inscreveu no pôquer. Assim, o parceiro pagante recebe 
normalmente suas 1.000 fichas enquanto que seu parceiro recebe 500. As 500 fichas restantes irão para 
um pacote a ser redistribuído entre os pagantes, “pro rata colocação nobutler”, o que significa que o 
parceiro do não pagante se beneficiará do fato de seu parceiro não ter pago inscrição no pôquer. 
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2) Damas: 5 rodadas sistema suíço com distribuição de 20% das fichas de desempenho 

aos vencedores de cada rodada (critério a ser confirmado pelo pessoal da modalidade 
Damas). 

3) Go: A ser definido pelo pessoal da modalidade Go, mas deverão ser também 5 rodadas 
com 20% das fichas sendo distribuídas por rodada. 

4) Xadrez: 5 rodadas sistema suíço com distribuição de 20% das fichas de desempenho 
aos vencedores de cada rodada (critério a ser confirmado pelo pessoal da modalidade 
Xadrez). 

 
A figura abaixo resume como um participante pode adquirir fichas para o torneio de 
integração: 
 

 
 
Em casos de desistência do torneio final por qualquer motivo, incluindo resultados atingidos 
por jogadores com idade abaixo da permitida para o torneio de integração, as eventuais fichas 
ganhas durante os torneios alimentadores serão devolvidas à organização eutilizadas apenas 
para os “blinds” no pôquer como se houvesse um jogador à mesa, até terminarem (ver 
regulamento do pôquer). 
 
Não será permitida doação e muito menos venda de fichas entre participantes. 
 
A premiação final do torneio de pôquer será conforme regulamento específico do pôquer. 
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Datas dos eventos 
 

1) Bridge: 
a. Seleção: as datas (do round Robin) estão no sítio da FBB 
b. Selecinha: haverá cinco torneios de duplas, disputados de segunda a sexta nos 

dias 23 a 27 de janeiro de 2017, com horários segundo o anexo I. Todos darão 
direito a fichas no torneio de integração final. 

2) Damas: haverá um torneio classificatório no dia 29/1/17, domingo, às 14:00 
3) Go: torneio no dia 29/1/17, domingo, das 14:00 às 19:00 
4) Xadrez: em princípio sábado dia 4/2/17, começando às 13:00. Havendo muita 

demanda poderá ser marcado dia adicional, e está reservada a data de 28 de janeiro 
(também um sábado) para isso. 

5) Torneio de integração (pôquer): dia 5/2/17 (domingo), começando às 13:00 
 

Comportamento, ética de jogo e regras gerais de convivência 
 
O evento será de integração, e este é o clima geral esperado, de congraçamento, troca de 
informações entre os jogadores das várias modalidades e formação de novas e proveitosas 
redes de comunicação. Ainda assim estaremos todos competindo, numa primeira fase com 
gente que conhecemos bem, de nossas tribos respectivas, mas no torneio final com pessoas 
desconhecidas ou de conhecimento muito recente. Solicitamos assim a todos os participantes 
que saibam se conduzir com a sobriedade, espírito esportivo e bom humor que o evento pede. 
Casos problemáticos serão avaliados e julgados pelo comitê organizador. 
 

Hotéis e transporte 
 
A organização do evento está preparada para auxiliar e coordenar opções de hospedagem e 
transporte para participantes não residentes na Grande São Paulo. Para isso basta contatar a 
Fernanda ( tel (11)3085-0888) na Associação Paulistana de Bridge. Para os usuários de metrô, a 
estação mais próxima é a da Faria Lima, no largo da Batata 
 

Alimentação 
 
A Associação Paulistana de Bridge possui serviço de bar e restaurante, bem como serviço de 
manobristas para quem quiser. Durante os eventos do INMENTE I haverá um cardápio básico 
mais barato, mas o serviço ‘ala carte’ permanecerá ativo, para quem quiser mais variedade. 
 
Esperamos contar com a presença de todos os jogadores que acreditam que os esportes da 
mente são de fato esportes e usam de fato a mente. 
 
O comitê organizador. 
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ANEXO I 

Horários e condições do Selecinha 
 
Como no ano passado, o clube não fechará para os torneios de dupla regulares durante o 
Seleção. Este ano de 2017, porém, haverá uma ‘novidade’, que é o torneio de integração final, 
que é um torneio de pôquer. Todos estão convidados a jogar neste torneio final, que terá sua 
1ª rodada no domingo, dia 5/2/17, às 13:00. 
Quem quiser se inscrever no pôquer, além do Selecinha, poderá fazê-lo quando pagar sua 
inscrição em qualquer das etapas do Selecinha. Para quem não sabe jogar pôquer 
(texashold’em) haverá um painel de explicações durante o Seleção, e há também diversos 
sítios na Internet explicando como funciona3. Dessa forma o Selecinha será considerado um 
torneio único em vez de cinco diferentes. Assim, fará jus a taças para os três primeiros 
colocados gerais assim como terá descontos progressivos (ver abaixo) nas inscrições de cada 
etapa. Isso sem contar que, a cada nova inscrição, o Selecinha contará com 2.000 fichas 
adicionais para distribuir aos vencedores (4 primeiros lugares em ‘matchpoints’) de cada 
etapa, significando que um jogador do Selecinha poderá participar do torneio de pôquer final 
ainda que não tenha feito a inscrição no pôquer! 
 

1) Os horários do Selecinha seguirão mais ou menos o padrão de torneios de dupla da 

APB: 

a. Segunda,  dia 23/1/17:  20:45 

b. Terça,   dia 24/1/17:  17:00 

c. Quarta,  dia 25/1/17: 20:45 

d. Quinta,  dia 26/1/17: 20:45 

e. Sexta,   dia 27/1/17: 17:00 

2) Serão alocadas 2.000 fichas de pôquer (para serem distribuídas por desempenho ao 

longo do Selecinha) por jogador ‘novo4’ participante de cada torneio 

3) A inscrição antecipada no pôquer, para quem a fizer, será paga apenas uma vez 

4) Os torneios terão descontos progressivos para jogadores reincidentes conforme tabela 

abaixo 

a. 1ª inscrição: 40 e 20, respectivamente para não-sócio e sócio da APB 

b. 2ª inscrição: 30 e 10 

c. 3ª inscrição: 20 e 5 

d. 4ª inscrição: 10 e grátis 

e. 5ª inscrição: grátis em ambos os casos 

5) Alocações de fichas por ‘matchpoint’ para colocação por torneio: 

a. 40% para o 1º lugar 

b. 30% para o 2º 

c. 20% para o 3º, e 

d. 10% para o 4º  

6) A distribuição de fichas é por colocação, por torneio 

7) Jogadores não-pagantes (do pôquer) receberão 50% do total acima 

8) O restante das fichas será distribuído ‘pro rata’ entre os pagantes 

                                                             
3
 Um deles é o da própria federação brasileira do esporte, o http://www.cbth.org.br/texas-holdem-

regras 
4
 Cada pessoa, ao inscrever-se pela 1ª vez, causa a entrada de 2.000 fichas. Não haverá distribuição 

adicional de fichas em inscrições adicionais da mesma pessoa. 

http://www.cbth.org.br/texas-holdem-regras
http://www.cbth.org.br/texas-holdem-regras

