Glossário

Glossário do Poker
Tá boiando na hora de conversar com os adversários nas mesas? Não perca tempo e aprenda
a linguagem do poker!

All-in
Ato de apostar todas as suas fichas. Muita calma nessa hora!

Avatar
São imagens ou figuras nas mesas de poker que representam uma pessoa. Ou filme do James
Cameron!

Away- Ausente
É quando o jogador não está presente na mesa. Por exemplo: você se registrou em um torneio
muito tempo antes e foi na rua 25 de março encher a sacola do Papai Noel e chegou com o
jogo já começado? Não se preocupe, sua mesa vai abrir automaticamente assim que você
entrar. Você quer fazer um lanche? Tudo bem vai lá, mas o jogo segue comendo suas fichas!
Corre! E pega um lanche pra mim também! E uma coquinha.

Bad Beat
Situação mais mala do poker. Você deu aquele All-in nervoso com AA, um marreco total pagou
com 5 e 2 de naipes diferentes. No
Flop v
eio 29J, cada um de um naipe. No
Turn
veio 7, mas no
River
apareceu um fatídico 5. Sim, você perdeu com AA! Afff.

Big Blind
Uma vez por rodada, você coloca o pingo de uma aposta mínima. O grande cego!

Small Blind
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Uma vez por rodada, sempre após o Big Blind, você coloca o pingo de meia aposta mínima (é
metade da aposta do
Big). O ceguinho!

Board/Community Cards
É uma prancha? Não, são as cartas expostas na mesa que podem ser compartilhadas por
todos os jogadores!

Button
Não, não é um piloto de F1! É o botão, marca quem é o Dealer, o distribuidor das cartas. No
poker online quem dá as cartas é o software, então o botão marca a posição do jogador que
está distribuindo as cartas.

Buy-in
Preço de inscrição! Valor que você pagou para entrar em um torneio. Repare que esse valor na
maioria das vezes é sempre acompanhando de uma taxa. E não foi a Marta que instituiu!

Call

Igualar a aposta. Medo?

Check
Famoso, “dar mesa”, “passar”, “deixar como tá”, “tô sussa”, “não tenho nada” ou “te pego na
curva”.

Collusion
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Formação de quadrilha, crime. Não inventa de dar uma de esperto com a brilhante ideia de
jogar em dois, isso é Collusion: você conta suas cartas para o amigo ele conta as dele para
você e os dois vão contar um tempo os dias na cadeia.

Drawing Dead
Famoso “nem com um milagre”, não adianta trazer benzedeira, colocar a cueca/calcinha na
boca do sapo e costurar, e outras peripécias mirabolantes...você já perdeu essa mão! É
quando o jogador ainda tem cartas que podem melhorar sua mão, mas o adversário já ganhou,
não dá mais pra bater nele. Em resumo: nabo! Pé na lama! Perdeu, prayboy!

Flop
As primeiras 3 cartas comunitárias do board, comuns a todos os jogadores, que são abertas de
uma vez só.

Flush
Cinco cartas da mesma mão que possuem o mesmo naipe.

Fold/ Drop
Deixar de participar em uma mão atual. Sair, vazar, dar área, desencanar, dar uma de dente
cariado e cair da boca!

Four of a Kind
A quadra! Uma excelente mão, formada por 4 cartas com o mesmo valor. Já levou essa! Ou
quase.

Freeroll
Torneio gratuito. Você não coloca um tostão e pode começar um bankroll. Fique atento: ótima
oportunidade de começar!

Full House
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Casa Cheia! Tá bem na parada. Uma mão que tem uma combinação de trio com par.

Heads-up
Famoso gol a gol, um contra um, é um jogo no qual somente dois jogadores podem participar.

High Card
Carta alta! Com muita sorte voce leva essa mão! A carta com valor mais alto. Você pode
ganhar a rodadasem fazer nenhum par, com um ás, ou um oito! Absurdo!

Kicker
O chutador! Carta importante para desempatar. Por exemplo: A9xA6. O kicker 9 é maior que o
kicker 6.

Pot
O que todo mundo quer, o pote com todas as fichas apostadas.

Multi-Table Tournament (MTT)
Um torneio no qual os jogadores formam várias mesas e competem entre si, começando com a
mesma quantidade de fichas, até que um, e apenas um, jogador ganhe todas as fichas de
todos os outros jogadores. Os pagamentos dos prémios são em função do número de
participantes e estão expostos na página de torneios. Os Torneios de Mesas Múltiplas
possuem horário determinado para começar, é necessário se registar com antecedência.

Raise
O ato de aumentar o valor de uma aposta. Também lança livros sobre poker aqui no Brasil.

Rake
Nas mesas de dinheiro, também conhecidas como cash tables ou ring games, é o montante de
dinheiro, em fichas, tomadas pela Casa como comissão dos serviços em uma mão quando o
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pote alcança um valor mínimo. Nas demais mesas, o rake é a comissão paga para registrar.
Exemplo: para jogar uma partida de $10+1, sendo MTT ou SnG, você paga $11 para participar,
mas apenas $10 vão para o pote da premiação, o +1 é rake da casa, taxa. De novo, não é
coisa da Marta. Todo mundo cobra isso...relaxa e goza!

Re-buy
Obter mais fichas durante um jogo, mas não durante a mão em que se encontra. Isto é
aplicado para jogos com dinheiro real e jogos de torneio, durante um período pré-estabelecido.

River
A quinta e última carta comunitária. Responsável pelos momentos de maior emoção no jogo.
Te ajudou? Que bom, não fez mais que a obrigação! Dançou? Senta e chora!

Royal Flush
A mão mais alta possível. Isto é, um straight flush, ou seja, uma seqüência do mesmo naipe, só
que essa vai do Dez ao Ás e ganha de todas as outras mãos possíveis.

Satellite
Um pedaço de ferro no espaço. Um torneio de Poker preliminar que dá ingresso para um
torneio maior e mais importante.

Showdown
Depois da aposta final, quando todos os jogadores mostram as suas mãos ou as escondem de
vergonha porque perderam ou blefaram, é conhecido como showdown.

Side Pot
Este pote é criado quando um jogador foi all-in. O pote lateral (side pot) é disponibilizado para
os jogadores que não foram all-in até este momento. Pode, em alguma ocasião, ter mais que
um pote secundário.

Sit 'N' Go
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Torneio onde o numero de inscritos é limitado.

Straight
Famosa seqüência. Uma mão na qual o jogador tem cinco cartas em sequência. O naipe não é
relevante. Por exemplo: 8, 9, 10, Valete e Dama.

Straight Flush
Era o maior jogo do poker. Uma sequência qualquer, mas do mesmo naipe! Aí resolveram
chamar o Straight Flush do dez até o ás de Royal flush. E os outros straight flushes todos
foram pro psicólogo!

Suit
Qualquer dos quatro símbolos das cartas de um baralho (Paus, Ouros, Copas e Espadas).

Three of a kind
A Trinca! Uma mão formada por três cartas do mesmo valor. Trinquei! Tô trincado!

Turbo
Torneio onde os blinds aumentam em velocidade rápida.

Turn
Quarta carta comunitária aberta no board. Famoso, “sem surpresa agora, hein?”.
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