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ANEXO I ÀS REGRAS DE TORNEIOS DE POKER 2016 – MARÇO DE 2016  – IRREGULARIDADES NO BOARD E NA DISTRIBUIÇÃO 
 

CARTAS EXPOSTAS ANTECIPADAMENTE 

FLOP TURN RIVER 

Se o dealer acidentalmente expuser as cartas do Flop 
antes da rodada de apostas estar completa: 

Se o dealer acidentalmente queimar e expuser o Turn 
antes da rodada de apostas estar completa: 

Se o dealer acidentalmente queimar e expuser o 
River antes da rodada de apostas estar completa: 

1-Todas as cartas do Flop , excluindo-se a carta que 
foi queimada mas não incluindo as descartadas 
(folds), serão retornadas ao baralho. 

1-O turn exposto será retirado da jogada e 
considerado uma carta exposta e colocada aberta 
sobre a mesa, próximo do muck. 

1-A carta exposta (River) será retirada da jogada e as 
apostas serão completadas. 

2-As cartas do flop serão colocadas novamente no 
baralho. 

2-A rodada de aposta será completada. Após a rodada de apostas o dealer irá embaralhar o 
baralho, incluindo a carta que foi retirada da jogada, 
porém não incluindo as cartas que foram queimadas 
e descartadas. 

3-Depois que a rodada de apostas estiver completa, 
o dealer irá embaralhar as cartas, cortar o baralho, e 
abrir um novo Flop sem queimar uma carta. 

3-O dealer irá queimar a carta e abrir um novo Turn. 3-O dealer irá cortar o baralho e abrir a nova carta 
final (River) sem queimar carta alguma. 

  4-Após a rodada de apostas, o dealer irá embaralhar 
o baralho, incluindo a carta que foi retirada da 
jogada, porém não incluindo as cartas que foram 
queimadas e descartadas. 

  

  5-O dealer irá cortar o baralho e virar a última carta 
(River) sem queimar carta alguma. 

  

 
 

SEM QUEIMA –SEM AÇÃO DE JOGADOR 

FLOP TURN RIVER 

Se o dealer acidentalmente vira o flop sem queimar a 
carta. 

Se o dealer acidentalmente abre o Turn sem queima 
e nenhum jogador agiu. 

Se o dealer acidentalmente abre o River/quinta carta 
sem queima e nenhum jogador agiu. 

1-Todas as cartas do Flop, incluindo a queima, serão 
retornadas ao baralho, não incluindo os descartes. 

1-O turn aberto será denominada “carta exposta” e 
usada como a carta queimada. A próxima carta será 
aberta como o Turn. 

1-O river aberto será denominado “carta exposta” e 
usada como a carta queimada. A próxima carta será 
aberta como o River. 

2-As cartas serão embaralhadas novamente como se 
o flop não tivesse sido aberto. 

    

3-Após o re-embaralhamento o dealer irá cortar o 
baralho, queimar a carta e abrir um novo flop. 

    

 
 

SEM QUEIMA – COM AÇÃO PELO MENOS DE UM JOGADOR 

FLOP TURN RIVER 

Se o dealer acidentalmente abre o Flop sem queima 
e pelo menos um jogador agiu. 

Se o dealer acidentalmente abre o Turn sem queima 
e pelo menos um jogador agiu. 

Se o dealer acidentalmente abre o River sem queima 
e pelo menos um jogador agiu. 

1-As cartas do Flop permanecem independente de o 
problema poder ser corrigido. As cartas seguintes 
serão aquelas que deveriam vir se o erro não tivesse 
ocorrido. 

1-O turn permanece independente de o problema 
poder ser corrigido. As cartas seguintes serão aquelas 
que deveriam vir se o erro não tivesse ocorrido. 

1-O river permance independentemente de o 
problema poder ser corrigido. O river será usado 
como se não ocorrido o erro. 

2-O dealer irá queimar 2 cartas consecutivas antes de 
abrir o Turn. 

2-O dealer irá queimar 2 cartas consecutivas antes de 
abrir o River. 

3-A rodada de apostas será completada e o pote 
entregue ao vencedor normalmente. 
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VÁRIAS CARTAS QUEIMADAS - SEM AÇÃO DO JOGADOR 

FLOP TURN RIVER 

Se o dealer acidentalmente queima cartas demais, 
abre o flop e nenhuma ação foi realizada. 

Se o dealer acidentalmente queima cartas demais e 
abre o turn e nenhuma ação foi realizada. 

Se o dealer acidentalmente queima cartas demais e 
abre o river e nenhuma ação foi realizada. 

1-Todas as cartas do Flop serão retornadas ao 
baralho, não incluindo os descartes. As cartas serão 
embaralhadas como se as cartas do flop não tivessem 
sido expostas. 

1-As cartas permanecerão. 1-As cartas queimadas e o river permanecerão. 

2-Após um re-embaralhamento o dealer irá cortar o 
baralho, queimar a carta e abrir um novo flop. 

2-Após a rodada de apostas ser completada, o dealer 
irá abrir o Turn sem queimar cartas. 

2-A rodada de apostas será completada e o pote 
entregue ao vencedor normalmente. 

 
 

VÁRIAS CARTAS QUEIMADAS - COM AÇÃO DE PELO MENOS UM JOGADOR 

FLOP TURN RIVER 

Se o dealer acidentalmente queima cartas demais e 
pelo menos um jogador já agiu. 

Se o dealer acidentalmente queima cartas demais e 
pelo menos um jogador já agiu. 

Se o dealer acidentalmente queima cartas demais e 
pelo menos um jogador já agiu. 

1-As cartas do Flop permanecem independente de o 
problema poder ser corrigido. As cartas seguintes 
serão aquelas que deveriam vir se o erro não tivesse 
ocorrido. 

1-A queima e o turn permanecem independente de o 
problema poder ser corrigido. As cartas seguintes 
serão aquelas que deveriam vir se o erro não tivesse 
ocorrido. 

1-As cartas queimadas e o river permanecerão. 

2-A rodada de apostas será completada e o dealer irá 
abrir a quarta carta (turn) sem queima. 

2-A rodada de apostas será completada e o dealer irá 
abrir a quinta carta (river) 

A rodada de apostas será completada e o pote, 
portanto, considerado. 

 
 

CARTAS DEMAIS ABERTAS NO BOARD - SEM AÇÃO DO JOGADOR 

FLOP TURN RIVER 

Sendo o Flop correto identificável ou não, todas as 
quatro cartas do Flop serão viradas face para baixo e 
embaralhadas entres elas mesmas. O novo flop será 
aberto usando 3 das 4 cartas expostas a carta 
restante será designada a queima e o jogo continua. 

Se o dealer acidentalmente abre dois turn carta e 
nenhuma ação foi realizada. 

Se o dealer acidentalmente abre um ou mais cartas 
para o river e nenhuma ação foi realizada. 

  1-Os turn expostos serão tirados da jogada e 
designada cartas expostas. 

As cartas expostas do river serão tiradas desta 
jogada. 

  2-O dealer irá abrir um novo turn sem queimar a 
carta. 

2-O dealer irá embaralhar o baralho incluindo a carta 
exposta, mas não as cartas queimadas e descartadas. 

  3-A rodada de apostas será completada, o dealer irá 
embaralhar o baralho incluindo a carta exposta, mas 
não as cartas queimadas e descartadas. 

3-O dealer irá cortar o baralho, queimar uma carta e 
abrir a última carta (river). 

  4-O dealer irá cortar o baralho, queimar uma carta e 
virar a última carta (river). 

  

 
 

MUITAS CARTAS NA MESA - COM AÇÃO DE PELO MENOS UM JOGADOR 

A qualquer momento que ocorrer um erro no board ou se um erro for notificado depois de qualquer ação ter sido iniciada, é direito e responsabilidade do diretor 
de Torneio interpretar como irá aplicar a regra e como a mão irá prosseguir. Em ocasiões, circunstâncias incomuns podem aparecer e ditar decisões no interesse 
pela justiça tendo prioridade sobre as regras técnicas. 

 


