Programe-se para jogar!

Em um torneio de poker, não é apenas o vencedor que recebe todo o prêmio.
Geralmente, cerca de 15% dos que entram na disputa terminam com dinheiro. Contudo,
o vencedor recebe a maior parte e também toda a glória.
Assim, o vencedor não leva tudo em uma competição de poker (a não ser que seja um torneio
heads-up, ou mano a mano). Caso contrário, o prêmio total é dividido entre os jogadores mais
bem colocados, que também ganham dinheiro. Mas o vencedor leva boa parte da bolada,
então vencer deve ser seu objetivo. Para assegurar que a competição atinja seu fim num
tempo razoável, os blinds (ou pingos; apostas iniciais "forçadas") e os antes são aumentados
em intervalos de tempo pré-determinados. Desse modo, se você não conseguir aumentar sua
quantidade de fichas, achará os blinds ou antes muito caros depois de um tempo.
Tipos de Torneio
Há uma grande variedade de torneios. Em geral, dez pessoas se sentam ao redor de uma
mesa para um campeonato. Outros torneios reúnem centenas ou mesmo milhares de
jogadores. Mas você também pode disputar um torneio contra apenas um oponente!
Torneios sit-and-go (sente-e-jogue)
Um torneio sit-and-go começa assim que jogadores em número suficiente tenham se agrupado.
Em regra, um sit-and-go consiste em nove ou dez jogadores reunidos ao redor de uma única
mesa, mas há alguns com duas ou três mesas.
Torneios de mesas múltiplas (multi-table)
Um torneio de mesas múltiplas começa com hora marcada. Pode estar aberto a centenas ou
milhares de jogadores.
Torneios mano a mano (heads-up)
Em um torneio heads-up, ou mano a mano, dois jogadores sentam à mesa com a mesma
quantidade de fichas e jogam até que um deles ganhe todas.
Satélites
Satélite é o torneio em que o primeiro prêmio não é um pagamento em dinheiro, mas um lugar
assegurado em outro torneio, ou "ticket". A idéia é permitir que você entre em um torneio mais
caro após ganhar um mais barato. Por exemplo, se dez jogadores se sentam à mesa e jogam
um torneio de US$ 10, o vencedor assegura um ticket para uma mesa de US$ 100. Em
satélites grandes, pode haver vários tickets em disputa.
Reentradas (rebuys) e reforços
(add-ons)
Uma característica dos torneios é que você não pode simplesmente pegar sua carteira e
comprar mais fichas, como em uma partida apostando dinheiro. Quando suas fichas se
esgotam, você está fora da competição. Entretanto, alguns torneios permitem que você compre
mais fichas, ou faça um rebuy, mas apenas durante um determinado período de tempo.
Dependendo das regras de cada torneio, é possível realizar um número limitado ou ilimitado de
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rebuys. Quando o período de rebuy acaba, você só pode comprar mais fichas uma única vez, é
o chamado add-on.
Depois do período de rebuy o torneio prossegue normalmente, com jogadores saindo à medida
que suas fichas acabam. Os rebuys e add-ons são adicionados ao prêmio final. Um torneio
sem rebuys ou add-ons é chamado de freeze-out.
Dica para torneios
Em um torneio, você fica fora da competição ao perder suas últimas fichas. Por isso, é preciso
ter mais paciência do que em partidas com "dinheiro vivo", ou cash games, e esperar por mãos
melhores. Por outro lado, seus oponentes estarão mais cautelosos também, algo de que é
possível tirar vantagem.
Jogando na bolha
O "bolha" é o último jogador a ficar fora zona de premiação. Se os dez melhores lugares são
pagos, o décimo primeiro é o "bolha". Ser o melhor jogador que não recebeu dinheiro é, de
certo modo, o pior resultado possível. Você investiu muito tempo, sem receber recompensa
nenhuma.
Entretanto, jogar "na bolha" pode ser bem diferente. Se você está com poucas fichas, por que
colocá-las em risco quando pode ganhar dinheiro apenas esperando que outro jogador perca?
Por outro lado, se você está com muitas, e os que têm poucas estão esperando que outros
caiam fora, pode ganhar alguns potes sem precisar brigar com ninguém.
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