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Este é o Regulamento que rege o torneio desportivo 888 LIVE – SÃO PAULO. O Diretor do Torneio 

possui autonomia de arbitragem sob quaisquer assuntos que não estejam previstos neste Regulamen-

to. A decisão por eles tomada é final e seguirá sempre o bom senso, tendo em vista preservar a ordem 

e segurança do torneio. 

Os competidores que ingressarem em qualquer competição ou evento do 888 LIVE – SÃO PAULO, no 

momento de sua inscrição concordam integralmente com todas as regras previstas neste documento.  

 

ESTRUTURA DO EVENTO 

 

1.1 LOCAL DO EVENTO E EMPRESA RESPONSÁVEL 

 

O evento será realizado de 06 a 11 de setembro de 2017 no Casa Bossa – Shopping Cidade 

Jardim – São Paulo/SP. 

 

O evento será de responsabilidade de: 

 

Associação Recreativa Social e Cultural Starclube - Itaim 

CNPJ: 19.407.185/0001-81 

Endereço: Rua Clodomiro Amazonas, 896 – Itaim Bibi – São Paulo/SP 

 

1.2 ESTRUTURA DA DISPUTA 

 

1.2.1 Evento Principal – Será disputado ao longo de 06 dias; 

1.2.1.1 Dias classificatórios – 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F 

1.2.2 High Roller – Será disputado ao longo de 02 dias; 

1.2.3 Ladies Event – Será disputado ao longo de 02 dias 

1.2.3.1 Torneio com buy-in de R$10.000,00 (Dez mil reais), público feminino terá descon-

to de 95% na inscrição. 

1.2.4 Last Chance – Será disputado em dia único, 

1.2.5 Flop O Mania 6Max – Será disputado em dia único; 

1.2.5.1 Torneio exclusivo para jogadores convidados 

1.2.6 Celebridades Fundação Cafu – Será disputado em dia único; 

1.2.6.1 Torneio exclusivo para jogadores convidados. 

  

1.3 CRONOGRAMA 

 

Os horários dos torneios e os dias iniciais do 888 LIVE – SÃO PAULO estão disponíveis no site 

https://br.888poker.com/poker-promotions/sao-paulo-festival/. As inscrições terão início 1 

(uma) hora antes do início de cada torneio. A organização se reserva ao direito de alterar o 

cronograma, sem prévia comunicação, caso julgue necessário ao bom desenvolvimento do 

torneio 

 

1.4 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Sugere-se a todos os participantes a chegada com antecedência de 1 (uma) hora para o pro-

cesso de inscrição e encaminhamento às mesas. Os horários de início do torneio, conforme 

previamente estipulados, serão cumpridos com rigor pela organização do torneio. A organiza-

ção não é responsável por quaisquer danos pessoais, perdas ou irregularidades no funciona-

mento de objetos e aparelhos pessoais dos participantes. 
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1.5 REAGENDAMENTO E/OU CANCELAMENTO 

Se por algum motivo o torneio não puder ser executado como planejado, devido a problemas 

técnicos, intervenções não autorizadas, fraudes ou outras causas que sejam externas ao con-

trole da organização, que possam, de alguma forma, corromper ou afetar a administração, se-

gurança, idoneidade, integridade ou a conduta correta deste torneio, a organização se reserva 

no direito de, a seu critério, cancelar, encerrar, reagendar ou suspender, pelo prazo que en-

tenda necessário, o torneio , sem a obrigação de reembolsar ou compensar, de qualquer for-

ma, qualquer competidor, com a exceção da devolução dos valores de inscrição para os com-

petidores já inscritos. 

A) No caso de cancelamento do torneio, somente serão considerados clientes da Or-

ganizadora, e efetivamente competidores do evento, aqueles que estiverem ine-

quivocamente inscritos em torneio cancelado, até a data do cancelamento. 

B) A conquista de uma vaga em torneio “satélite”, inclusive online, não é, por si só, 

indicativo de inscrição no evento. 

C) O processo de inscrição somente será considerado completo e eficaz após o com-

petidor receber o seu recibo de inscrição. 

 

 

INSCRIÇÃO E SÁTELITES 

 

2.1 INSCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 

Somente pessoas com mais de 18 anos de idade completos na data da inscrição, comprovado 

por documento de identidade válido com foto poderão se inscrever no 888Live.  

a) é obrigatória a apresentação de documento de identidade válido com foto no início 

do torneio. Uma prova de identidade poderá ser solicitada por membros da organiza-

ção a qualquer momento durante o torneio.  

b) não é permitido realizar inscrições para terceiros.  

c) se o torneio para o qual o competidor se inscrever permitir reentradas, este poderá 

efetuar uma nova inscrição caso seja eliminado, de acordo com as limitações de reen-

tradas para o torneio.   

2.2 VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

O valor de inscrição (buy-in) de cada torneio do evento será divulgado através do site 

https://br.888poker.com/poker-promotions/sao-paulo-festival/. O pagamento deverá ser fei-

to exclusivamente em moeda corrente nacional, em espécie (dinheiro) ou utilizando cartões de 

débito/crédito, no dia do torneio. Os valores das inscrições, quando pagos utilizando os car-

tões de débito ou crédito, serão acrescidos das taxas que são praticadas pelas empresas que 

prestam o serviço de processamento dos pagamentos, de acordo com o autorizado pela Lei 

13.455 de 26 de junho de 2017. A saber, as taxas são de aproximadamente 5% para cartões de 

débito e 10% para cartões de crédito. Haverá, no balcão de inscrições, uma tabela de valores 

de inscrições com o valor a ser pago pelo competidor dependendo da forma de pagamento 

utilizado. 
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2.3 VAGAS DE SATÉLITE ONLINE 

As vagas conquistadas em torneios satélites online oficiais na ferramenta 888Poker, são pesso-

ais e intransferíveis e não reembolsáveis, isto é, não são passíveis de serem negociadas, trans-

feridas ou vendidas. Competidores que obtiveram acesso ao torneio via satélite online oficiais 

poderão ser solicitados a efetuar o login em suas contas para comprovação de identidade. 

Competidores que obtiveram acesso ao torneio via satélite online que não comparecerem ao 

torneio (i.e. no show) até o final do período de inscrições do mesmo para o qual conquistaram 

uma vaga, abdicam ao direito de sua participação e não farão jus a qualquer reembolso ou 

ressarcimento. 

 

2.4 VAGAS DE SATÉLITES AO VIVO EM CLUBES DE PÔQUER OU PARCEIROS 

 

As vagas conquistadas em torneios satélites de clubes de pôquer ou empresas parceiras do 

evento são pessoais e intransferíveis, isto é, não são passíveis de serem negociadas, transferi-

das ou vendidas. Essas vagas só serão reconhecidas pela organização se os clubes ou empre-

sas que realizaram os satélites seguirem as diretrizes pré-acordadas com o STARS CLUB ITAIM 

e realizarem o depósito referente ao valor total das vagas, em conta informada pela organiza-

ção, com o mínimo de 7 dias antes do primeiro dia do 888 Live São Paulo. Competidores que 

obtiveram acesso ao torneio via satélite e não comparecerem ao torneio (i.e. no show) até o 

final do período de inscrições do mesmo para o qual conquistaram uma vaga, abdicam ao di-

reito de sua participação e não farão jus a qualquer reembolso ou ressarcimento. 

 

 

2.5 INSCRIÇÕES TARDIAS (LATE REGISTRATIONS) E ALTERNATES 

Excepcionalmente, a critério da Direção do Torneio, o horário das inscrições poderá ser pror-

rogado. Os participantes inscritos durante este período extra ocuparão vagas vazias nas me-

sas. Caso não existam lugares vazios, os participantes serão considerados como alternates, de-

vendo aguardar que os competidores sejam eliminados da disputa para ocuparem seus luga-

res. Participantes alternate constarão em uma lista unificada de espera por sua vaga, não po-

dendo cancelar a sua inscrição. 

 

2.6 CANCELAMENTOS, DESISTÊNCIAS OU TRANSFERÊNCIAS 

Uma vez inscrito no torneio, o competidor somente poderá solicitar o cancelamento da inscri-

ção em até 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para o início do torneio. As inscrições 

já realizadas tornam-se pessoais, intransferíveis e incanceláveis. Transferências de inscrições de 

uma pessoa para outra não são permitidas, salvo em caráter excepcional, quando autorizado 

pela Direção do Torneio por motivo relevante, antes do início do torneio. 

 

2.7 RECIBO DE INSCRIÇÃO E LIBERAÇÃO DE IMAGENS E FILMAGENS 

No momento da inscrição, todos os competidores deverão assinar um Recibo de Inscrição e 

renùncia no guichê de registros, no qual declaram estarem cientes deste Regulamento, acei-

tam todas as suas disposições, bem como anuem com as regras relativas ao uso de logotipos 

e marcas de patrocinadores descritas adiante nesse regulamento.  

 

a) O evento será documentado em fotos e vídeo por veículos de comunicação cre-

denciados pela direção geral do torneio. Partes ou a totalidade do evento poderão 
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ser filmadas e transmitidas ao público por televisão aberta e ou fechada, ou poderá 

ocorrer o televisionamento ao vivo do torneio em redes sociais e streamings online.  

  

b) É requerido aos participantes do torneio que autorizem a divulgação de suas ima-

gens internacionalmente, sem restrições em quaisquer meios de mídia. Tal consen-

timento é dado no momento da inscrição mediante assinatura do termo de autoriza-

ção de uso de imagem, constante do recibo de inscrição. Todos os competidores do 

torneio cedem de forma gratuita à organizadora do evento os direitos de imagem e 

direitos autorais (copyright) de material coletado no evento.  

 

c) Os competidores autorizam a organizadora do evento ceder as imagens e mídias 

coletadas a terceiros. Os competidores concordam em atender às solicitações dos 

organizadores do evento para ações publicitárias, promocionais ou informativas du-

rante sua participação. 

 

d) Todos os participantes concordam em divulgar informações relativas às suas cartas 

aos meios de imprensa oficiais do evento e mostrá-las às câmeras na mesa televisio-

nada. A recusa levará à desqualificação do participante, sem direito a reembolso da 

inscrição.  Os competidores concordam em participar de conferências de imprensa, 

entrevistas e sessões de fotos durante o evento sempre que solicitados pela direção 

do torneio.  

 

 

2.7.1 Uso e direito de logotipos e vestimentas 

 

Na mesa final, no máximo três participantes serão autorizados a utilizar um logotipo de uma 

mesma empresa que seja diferente do patrocinador oficial do evento. O diretor do evento terá 

total autonomia em aprovar ou rejeitar itens de vestuário ou acessórios utilizados por compe-

tidores durante o evento. A eles também será reservado o direito de tampar, esconder ou re-

mover qualquer logotipo, imagens, palavras utilizadas na vestimenta ou acessórios de compe-

tidores que, a seu critério, sejam julgadas impróprias à transmissão ou divulgação pelos meios 

de mídia disponíveis no evento.  

 

PREMIAÇÕES 

 

3.1 PREMIAÇÃO E DESTINAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

Serão premiados aproximadamente os 10% (Dez por cento) melhores colocados no torneio. 

Para cada torneio, será divulgada uma Folha de Estrutura no site 

https://br.888poker.com/poker-promotions/sao-paulo-festival/, nesta, será descrito o valor 

da inscrição. Do montante de cada inscrição, 82% do valor será destinado ao prêmio, 15% será 

destinado ao rake (taxa administrativa) e 3,0% (três por cento) da premiação total de cada tor-

neio do 888LIVE será retido para ser distribuído, na sua totalidade, para a equipe de dealers e 

ao staff do torneio  
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Alguns torneios poderão dispor de estrutura de distribuição de premiação distinta, adequan-

do-se às modalidades específicas. Nestes casos, a informação específica constará na Folha de 

Estrutura do torneio, disponível no site https://br.888poker.com/poker-promotions/sao-

paulo-festival/ 

 

3.2 FORMAS DE PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES 

O pagamento de qualquer premiação poderá ser realizado em espécie, cheque, depósito em 

conta, ou um misto destes meios, a critério da organização. Por questões de segurança, alguns 

pagamentos podem não ser realizados durante o evento, tendo por direito a organizadora, até 

05 dias úteis para efetuá-los após o encerramento do 888Live São Paulo. 

3.3 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 

Seguindo as regras de tributação brasileiras, até 27,5% do lucro líquido das premiações (pre-

miação menos inscrição) será descontado no momento do pagamento. Guias de recolhimento 

da Receita Federal serão emitidas para os competidores premiados. A premiação será tributa-

da de acordo com a regulamentação de IRPF. 

3.4 REALIZAÇÃO DE ACORDOS 

Não será permitido pela organização do 888LIVE nenhum tipo de acordo entre os jogadores 

no que se refere ao pagamento das premiações. Cada jogador irá receber o montante estipu-

lado na premiação original fornecida pela organização. 

 


