
 
 

Glossário MegaJogos de Poker: 
 

A 

 Add-On: Compra adicional de fichas. Torneios com re-buy permitem add-on 
imediatamente após o período de re-buys, liberado a todos os jogadores, 
independentemente da quantidade de fichas. 

 Ace (A): Às. 

 Air: Mão sem valor.All-in com air é e a mesma coisa que All-in blefando. 

 All In: Quando um jogador aposta todas as suas fichas em uma mão. 

 All In Mode: Quando um jogador tem poucas fichas em relação aos blinds, 

estando sujeito a aplicar um all in a qualquer momento. 

 Ante: “Pingo”. Aposta colocada na mesa, antes da mão começar, por todos 

os jogadores. 

 Average: Média de fichas de um torneio ou mesa, normalmente calculada 

pegando-se o número total de fichas e dividindo pelos jogadores restantes. 

B 

 BB/100: Número de Big Blinds ganhas a cada 100 mãos. 

 Bad Beat: Jogada onde o favorito perde a mão quando seu oponente, com 

poucas chances, consegue acertar uma carta. 

 Bankroll: Cacife. Montante de dinheiro que alguém possui para jogar. 

 Bare (Omaha): Uma mão que não pode ser melhorada, alguns exemplos 
podem ser 2 pares sem nenhum outro tipo de draw, ou um nut straight, que 
nao tem chances de ser melhorado para Flush ou full. 

 Belly Buster: "Racha". Carta de meio de seqüência. 

 Bet/3-Bet: Apostar com a intenção de aplicar o re-raise se seu oponente 

aumentar a aposta. 

 Bet: Apostar. 

 Bet/Fold (b/f): Apostar e dar fold caso o oponente aumente sua aposta. 

 Big Bet: Em jogos fixed limit, é a aposta que acontece no turn e river. 

 Big Blind (BB): Aposta obrigatória, colocada pelo jogador sentado na 

segunda posição. 

 Blank: Uma carta comunitária inútil, que não faz muita diferença para 

ninguém. 

 Blockers (Omaha): Cartas "chave" em sua mão que tornam improvável a 

possibilidade de que seu oponente tenha o nuts. 

 Blocking Bet: Aposta pequena no river, quando você está fora de posição, 

para conseguir um showdown barato. 



 Blind: Aposta obrigatória. 

 Bluff: Blefe. 

 Board: As cartas que são distribuídas viradas para cima, para que todos os 
jogadores as vejam. Em jogos com flop, são cinco cartas comunitárias no 
centro da mesa. Nos Stud são quatro cartas pessoais, à frente de cada 
jogador. 

 Bounty: Recompensa em prêmio ou dinheiro que um jogador ganha por ter 

eliminado outro de um torneio. 

 Bring-In: Abertura. Aposta forçada na primeira rodada, pelo jogador que 
recebeu a carta aberta mais baixa, no Seven Card Stud. No Razz, quem faz 
a abertura é quem tem a carta aberta mais alta. 

 Broca: Um draw para sequência onde a carta que falta está no meio dela 
(Ex. 2-3 num flop Q-5-6. Você precisa de um 4 para fazer a sequência) - 
Mesmo que "Gutshot". 

 Bubble: Bolha. A posição, em um torneio, do jogador que é eliminado logo 
antes de entrar na faixa de premiação. Quando este jogador é eliminado, 
diz-se que a bolha estourou, e dali para a frente todos entram na faixa de 
premiação. 

 Button: Outro nome para a posição de dealer na mesa, que é representada 

por um disco branco, um botão, à frente do jogador. 

 Buy-In: O montante de dinheiro exigido que um jogador pague para se 
sentar num determinado jogo de poker, ou o valor de inscrição de um 
torneio. 

C 

 Call: Pagar uma aposta. 

 Cold Call: Quando o jogador paga mais de uma aposta ou repiques sem 

ainda ter posto nada na mesa. 

 Calling Station: Um jogador passivo que não costuma repicar, e que paga 

mais apostas do que deveria. 

 Cap: Efetuar o último repique permitido em uma rodada. Em jogos limit há o 

limite de três repiques. 

 Cards Speak: Termo que indica que o que vale são as cartas do jogador, 

mesmo que ele anuncie verbalmente um jogo errado. 

 Cash Game: O jogo a dinheiro, sem ser torneio, no qual você pode entrar e 

sair quando desejar. Também chamado de ring game. 

 Cash Out: Sacar o dinheiro. 

 Check: Dar check é continuar no jogo sem apostar; passar a vez; bater 

mesa. 

 Check/Call (c/c): Optar pelo check com a intenção de pagar uma aposta. 

 Check/Fold (c/f): Optar pelo check com a intenção de desistir da mão se 

seu oponente apostar. 

 Check/Raise (c/r): Optar pelo check com a intenção de aumentar uma 

eventual aposta de seu oponente. 

 Check/Raise all-in (CRAI): Optar pelo check com intenção de apostar todas 

suas fichas após a eventual aposta de seu oponente. 

 Check Behind (cbh): Dar check após o oponente ter dado check. 



 Chip: Ficha. 

 Chip Leader: O líder em fichas, o primeiro colocado em um torneio. 

 Chop: Devolver os blinds aos jogadores que os colocaram e seguir para a 
próxima mão, se mais nenhum outro jogador entrou na jogada. Também 
significa 'dividir a mesa' e normalmente só existe em jogos ao vivo. Também 
é usado em finais de torneio quando se pretende propor um acordo. 

 Click it Back (CIB): Blefar sobre um suposto blefe. 

 Clubs (C): Naipe de paus.Coinflip – Situação em que dois jogadores têm 

chances quase iguais de ganhar a mão. 

 Collusion: Conluio. Comportamento desleal feito por dois ou mais jogadores 

que atuam de forma ilegal, em parceria. 

 Continuation bet (CB ou cbet): Apostar no flop após ter dado raise pré-

flop. 

 Connectors: Duas cartas em seqüência. 

 Cut-off (CO): Posição do jogador na mesa anterior à posição do dealer. 

D 

 Dangler (Omaha): Uma carta que nao tem conexão/harmonia com as outras 

3 cartas da sua mao. Ex TJ93, KQJ4, AJT5. 

 Deal: Acordo. 

 Dealer: A pessoa que manuseia as cartas, distribui a mesa e monitora o 

jogo, tambémconhecido como croupier. 

 Dealer's Position: O último jogador a apostar numa rodada. 

 Deep Stack: Estilo de torneio que traz muitas fichas no stack inicial e níveis 

de blinds longos e de subida leve, beneficiando jogadores mais técnicos. 

 Diamonds (D): Naipe de ouros. 

 Double Suited (Omaha): Uma mão com 2 cartas de cada naipe, portanto 

com a possibilidade de formar 2 tipos diferente de flush. Ex: AsTsKd5d. 

 Door Card: A primeira carta exposta, ou carta aberta, numa mão em jogos 

Stud. 

 Donkbet: Apostar no flop contra o jogador que aumentou antes do flop. 

 Draw Lowball: Modalidade de poker em que cada jogador recebe cinco 
cartas com a opção de trocar uma ou mais cartas por outras, em que a mão 
mais baixa ganha. 

 Draw Poker: Modalidade de poker em que cada jogador recebe cinco cartas 
fechadas, com a opção de trocar uma ou mais cartas por outras, para tentar 
formar uma mão melhor. Também chamado de poker fechado e Five Card 
Draw. 

 Draw: Quando um jogador ainda não está com a mão feita, mas espera que 
com as próximas cartas consiga uma boa mão. Ocorre para seqüência 
(straight draw) ou flush (flush draw). 

 Drawing Dead: Quando o jogador está em um draw, esperando uma carta 
para fechar seu flush ou seqüência; mas mesmo que ele consiga não terá 
chances de vencer, pois o oponente já possui mão superior. 

 Dry Ace Bluff (Omaha): Uma aposta representando o Nut flush quando há 
3 cartas para o flush no bordo e você tem somente o Ás daquele naipe na 
sua mão. 



E 

 Early Positions (EP): As primeiras posições a terem ação antes do flop. 

 Expected Value (EV): Expectativa de valor. 

 Edge: Vantagem que um jogador tem sobre outro jogador ou jogo (Ex. 
Jogador X tem um edge em Sit & Gos de $5. O Jogador X é melhor que os 
outros jogadores naqueles Sit & Gos). 

F 

 Fee: Em um torneio, é o valor da inscrição destinado aos organizadores, 

não entrando no prize pool. 

 Field: Refere-se ao número de participantes de um torneio. 

 Five-Card Stud: Modalidade de poker em que cada jogador recebe cinco 
cartas, uma fechada e quatro abertas, com apostas após a 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 
cartas. Também conhecido como Stick de cinco cartas. 

 Flat Call: Dar call onde o normal seria dar raise. 

 Float: Pagar uma aposta, quase sempre no flop e em posição, com a 

intenção de blefar em uma rodada de apostas posterior. 

 Flop: No Texas e Omaha Hold'em, as três primeiras cartas comunitárias que 
são abertas no centro da mesa, todas ao mesmo tempo. O flop também 
indica a segunda rodada de apostas. 

 Flush: Cinco cartas do mesmo naipe, independentemente do valor. 

 Flush Draw: Tentativa de flush. Quando um jogador tem quatro cartas, 

todas do mesmonaipe, e espera receber uma quinta para fazer um flush. 

 Fold: Correr, desistir da sua mão quando é a sua vez de jogar. 

 Fold Equity (FE): Equidade para o fold. 

 Four of a Kind ou Quads: Quadra. 

 Free Card: Carta grátis, que você vê sem ter que pagar nenhuma aposta, 

pois todos bateram mesa. 

 Freeroll: Torneio gratuito, com prêmios em dinheiro. 

 Freezeout: Formato de torneio onde não são permitidos re-buys. 

 Full House: Uma trinca e um par. 

G 

 Gap: Conceito que diz, em resumo, que para pagar uma aposta ou aumento 
um jogador deve ter cartas melhores do que ele teria para ser o primeiro a 
apostar ou realizar um aumento. 

 Gapper (Omaha): Uma mão com 1 gap seria algo como 9875. Existe 

tambem o double gapper que seria algo como 9864, e o two-gapper, 9854. 

 Good Luck (gl): Boa sorte. 

 Good Game (gg): Bom Jogo. Geralmente usado quando eliminado ou ao 

vencer o torneio. 

 Grinding: Jogar num estilo com poucos riscos e lucro modesto durante 

muito tempo. 

 GunShot: Um draw para sequência onde a carta que falta está no meio dela 
(Ex. 2-3 num flop Q-5-6. Você precisa de um 4 para fazer a sequência) - 
Mesmo que "Broca". 

 GunShot Straight: Seqüência que ainda precisa de um "racha", carta de 

meio de seqüência, para ser formada. O mesmo que Inside Straight. 



H 

 Heads-up: Mano-a-mano. Quando apenas dois jogadores estão envolvidos 

numa mão, torneio ou jogo, um contra o outro. 

 Hearts (H): Naipe de copas. 

 Hi-Lo: Também chamados de high/low ou hi-low, são os jogos de divisão da 

mesa entreos jogadores com as melhores mãos alta e baixa. 

 Hijack (HJ): Jogador dois assentos a direito do botão. 

 High Card: Uma mão de cinco cartas que não contém nenhum jogo 

formado, usando apenas a carta mais alta. 

 High Stakes: Jogo de cacifes altos. 

 Hole Cards ou Pocket Cards: Cartas que o jogador recebe e somente ele 

pode ver e usar. 

I 

 Implied Odds: Probabilidade implícita. Cálculo semelhante ao pot odds, 
mas que leva em conta informações que o jogador tem de seus adversários, 
podendo assim alterar as probabilidades com suas ações.Insta - 
Instantaneamente. Fazer uma ação instantanea. 

 Insta-Call: Quando um jogador paga imediatamente uma aposta ou raise. 

 In The Money ou ITM: Classificação do jogador que já entrou na faixa de 

premiação em um torneio. 

J 

 Jack (J): Valete. 

K 

 Kansas City Lowball: Também conhecido como Razz Deuce-To-Seven, é 
um tipo de poker em que a pior mão vence. A diferença deste para o Razz 
normal é que o Ás só vale como maior carta e as seqüências e flushes 
atrapalham o jogador, portanto a melhor mão possível seria 2-3-4-5-7 de 
naipes diferentes. 

 Kicker: Carta de desempate, é a mais alta carta sem par na mão de um 
jogador, a quegeralmente resolve a jogada em caso de empate caso dois ou 
mais jogadores tenham mãos iguais. Se todos tiverem o mesmo kicker, 
analisa-se o segundo kicker e segue-se até haver desempate. 

 Kill: Nesta modalidade, as apostas dobram quando um mesmo jogador 

ganha a mesa duas vezes seguidas. 

 King (K): Rei. 

L 

 Late Positions (LP): As últimas posições a falar antes do flop, excluindo os 

blinds. 

 Lead: Sair apostando. 

 Live: Jogo ao vivo. 

 Limit Hold'em (LHE): Texas Hold'em com apostas fixadas. 

 Limp: Ato de apenas pagar a aposta do big blind. O jogador que deu limp, 

ou sempre o faz, é chamado de limper. 

 Limp/Re-raise (LRR): Entrar na mão de limp e aplicar o re-raise se algum 

oponente aumentar. 

 Loose: Jogador que joga muitas mãos. 



 Losse Agressive (LAG): Jogador agressivo e que se envolve em muitas 

mãos. 

 Loose Passive (LP): Jogador que se envolve em muitas mãos e é passivo 

(opta pelo check ou call ao invés do raise). 

 

 

 

M 

 Main Pot: O valor principal da mesa. Quaisquer outras apostas são 
colocadas numa mesa paralela (side pot) e são disputadas pelos jogadores 
restantes. Isto ocorre quando um jogador fica all in. 

 Middle Positions (MP): As posições do meio a falar antes do flop. 

 Move: Jogada. 

 Monotone: Um flop ou board do mesmo naipe. 

 Muck: Sair do jogo sem mostrar a mão. Também designa o monte de cartas 

que já não estão em jogo. 

 Multi-table tournament ou MTT: Torneio com várias mesas, que são 

remanejadas a fim de manter o eqüilíbrio de participantes. 

 Muck: Jogar as cartas no monte, foldar a mão sem mostrar. 

N 

 Nice Hand (NH): Boa Mão. Usada para elogiar a mão de um adversário. 

 Nit: Jogador que joga pouquissímas mãos. 

 No Limit Hold'em (NLHE): Modalidade mais popular de poker. 

 Nuts: A melhor mão possível em uma determinada altura do jogo. 

O 

 Odds: A probabilidade de se fazer uma mão. 

 Offsuit: Cartas de naipes diferentes. 

 Omaha Hold’em: Jogo em que cada jogador recebe quatro cartas fechadas 
com cinco cartas comunitárias. Para fazer a sua mão, o jogador é obrigado a 
usar duas de suas cartas e três das cartas comunitárias. 

 On the Button (OTB): No botão. Botão é o jogador antes do Small Blind. 

 Online: O jogo pela internet. 

 Out of Position (OOP): Fora de posição. Jogar sem ser o último a agir. 

 Open: Abrir, fazer a primeira aposta. 

 Open Ended Straight: Seqüência de duas pontas, que ainda precisa de 

uma carta para ser completa, em qualquer um dos lados. 

 Open Ended Straight Draw (OESD): Pedida para sequência com 2 pontas 

(4-5 em um flop com J-6-3. Tanto o 7 quanto o 2 te dão uma sequência). 

 Open Ended Straight Flush Draw (OESFD): Pedida para sequência com 2 
pontas e pedida para flush (4-5 de ouros em um flop com J-6-3 e duas 
cartas de ouros. Qualquer 7, 2 ou cartas de ouros completam sua mão). 

 Opening Hands: Mãos que o jogador seleciona para entrar em uma jogada. 

 Outs: O número de cartas restantes no baralho que podem melhorar a sua 
mão. 



 Over Aggressive: Estilo de jogador muito agressivo, que aposta e repica 

muitas mãos.Overbet - Uma aposta maior do que o tamanho do pote. 

 Over the Top: Quando um jogador dá um raise ou all in over the top, ele 

está apostando por cima de uma aposta ou raise de um jogador anterior. 

 Overcard: Carta da mesa maior do que o par que está em sua mão. 

 Overpair: Um par na mão maior do que a maior carta da mesa (ex. Q-Q em 

um flop com J-10-7). 

P 

 PTBB/100: Número de Big Bets ganhas a cada 100 mãos. 1 PTBB = 2 BB. 

 Pocket Pair (PP): Um par nas duas cartas da mão. 

 Pot: Dinheiro ou fichas no centro da mesa, que os jogadores tentam ganhar. 

 Pot Committed: Situação onde o jogador já pôs tantas fichas no pot, e este 
está tão grande, que mesmo sem ter o melhor jogo ele acaba pagando mais 
apostas. 

 Pot Limit Omaha (PLO): Omaha com limite de pote para apostas. 

 Pot Odds: Cálculo do custo-benefício para pagar uma aposta relacionado 
ao valor que já existe no pot, levando em conta as chances de você acertar 
a carta necessária para ganhar a mão. 

 Pot Control: Tentar manter o tamanho do pote pequeno com uma mão 

marginal. 

 Pot Sized Bet (PSB): Aposta do tamanho do pote. 

 Pot Sized Raise (PSR): Raise do tamanho do pote. 

 Pre-Flop Raiser (PFR): O jogador que deu raise no pré-flop. 

 Prize Pool: Valor total das premiações em um torneio. 

 Push ou Shove: Mesma coisa que All-in. 

Q 

 Queen (Q): Dama. 

R 

 Rack: Espécie de bandeja de plástico transparente que comporta 100 fichas 

de poker em cinco fileiras de 20 fichas. 

 Railbird: Alguém que permanece numa sala de poker, observando os jogos. 

 Rainbow: Um flop ou board sem nenhum naipe repetido. 

 Raise: Aumentar. Repicar. 

 Rake: Comissão. Porcentagem de fichas retiradas da mesa (pot) pelo 

cassino ou sala de poker, pela organização do jogo. 

 Razz: Jogo semelhante ao Seven Card Stud, só que a menor mão ganha a 
mesa. No Razz, não existe flush ou seqüência, então o melhor jogo seria A-
2-3-4-5. 

 Redraws: Um draw para uma mão ainda maior quando vocâ já tem uma 

mão feita. 

 Re-Buy: Recompra. Alguns torneios permitem recompras, normalmente na 
primeira hora, para os jogadores que perderam suas fichas, limitado apenas 
aos jogadores que possuem um cacife ou menos fichas. 

 Re-raise: Também conhecido como contrarepicar, dar re-raise é aumentar 

novamente uma aposta que já tenha sido aumentada. 

 Ring Game: Ver Cash Game. 



 River: Esta é a última carta. No Hold'em e no Omaha, também é conhecida 
como 5th street ou 5ª carta comunitária. Em jogos Stud, também é 
denominada 7th street ou 7ª carta. 

 Royal Flush ou Royal Straight Flush: Sequência máxima (T-J-Q-K-A ) do 

mesmo naipe.É a melhor mão possível no Hold’em. 

 Rundown (Omaha): Uma mão inicial com 4 cartas seguidas. Ex: 9876. 

S 

 Satellite: Um torneio onde a premiação são entradas para um torneio maior. 

 Scoop: Rapelar, ganhar toda a mesa, com as mãos alta e baixa em um jogo 

Hi-Lo. 

 Session: Sessão de jogo.Second Barrel - Aposta no turn depois de ter 

apostado no flop. 

 Set: Você tem um par de Cincos (5-5) e o flop é J-5-2. 

 Seven Card Stud: Stick de sete cartas, é um jogo de poker em que os 
jogadoresrecebem três cartas fechadas e quatro cartas abertas. Faz-se a 
mão com as cinco melhorescartas dessas sete. 

 Semi Bluff: Apostar ou Aumentar a aposta quando você tem uma pedida. 

 Shootout: Formato de torneio onde não há remanejamento entre mesas e é 

preciso vencer todos em sua mesa para avançar. 

 Short-Handed: Jogo com poucos jogadores, normalmente entre três e seis 

por mesa. 

 Short Stack: O jogador que possui menos fichas em uma mesa ou torneio. 

 Showdown: Abertura das cartas. Na rodada final de apostas, quando todos 

os jogadores ativos revelam as suas cartas para ver quem ganhou a mesa. 

 Side Pot: Mesa paralela, uma mesa (pot) separada que é disputada pelos 

jogadoresativos restantes, quando um ou mais jogadores estão all in. 

 Sit-and-Go ou SNG: Torneio onde não há horário para início, formando-se 
quando completar o número de jogadores necessários.Sitting out – Quando 
um jogador está ausente da mesa. 

 Slowplay: Quando um jogador tem uma mão muito forte e não aposta 
muito, permitindo que outros continuem no jogo, tentando aplicar uma 
armadilha (trap). 

 Slowroll: Demorar em mostrar as cartas quando você está com nuts no jogo 
ao vivo. No online é demorar para pagar o all-in do adversário quando você 
sabe que ganhou o pote (no river) ou que tem a melhor mão antes do flop. 

 Small Bet: Em jogos fixed limit, é a aposta que acontece no pré-flop e flop. 

 Small Blind (SB): Aposta obrigatória, colocada pelo jogador sentado na 

primeira posição. 

 Spades (S): Naipe de espadas. 

 Spot: Situação. 

 Split: Empate, divisão do pot. 

 Stack: Pilha de fichas. 

 Steal: “Roubar” os blinds ou o pot. 

 Stick: Termo usado no Brasil para jogos Stud. 

 Straight: Cinco cartas sequenciais de qualquer naipe. 

 Straight Flush: Cinco cartas consecutivas do mesmo naipe. 



 Squeeze: Re-raise após um raise e pelo menos um call. 

 Stud Games: Poker aberto, jogos em que os participantes recebem cartas 

fechadas e abertas, também chamados de Stick. 

 Suckout: Quando um jogador consegue vencer um jogo melhor, nas últimas 

cartas. 

 Suit: Naipe. 

 Suited: Cartas do mesmo naipe. 

 Suited Connectors (sc): Duas cartas seguidas e do mesmo naipe (ex. 5-4 

de espadas, 9-10de ouros). 

T 

 Takedown: Vencer a mão com o fold dos outros jogadores. 

 Ten (T): Dez (T vem de Ten, Dez em inglês). 

 Tell: Uma espécie de pista ou dica involuntária que um jogador faz sem 

perceber. 

 Texas Hold'em: Modalidade do jogo de poker mais popular atualmente. 
Aqui cada jogador recebe duas cartas pessoais e são viradas mais cinco 
cartas comunitárias na mesa. Cada jogador deve fazer uma mão de cinco 
cartas, podendo usar quaisquer das sete cartas disponíveis a ele. 

 Thin Value Bet: Um value bet, geralmente no river, quando você não tem 

certeza se está ganhando. 

 Third Barrel: Aposta no river depois de ter apostado no flop e no turn. 

 Three of a Kind: Trinca. 

 Tight: Um jogador que não joga muitas mãos, que é seletivo; também pode 

ser a indicação de um jogo que não tem muita ação. 

 Tilt: Um jogador entra em tilt quando sofre uma derrota e fica tão abalado 

que começa a jogar de forma irracional. 

 Top Pair: Par maior. Quando um jogador usa a carta mais alta do flop para 

fazer um par com uma das suas cartas. 

 Top Pair Top Kicker (TPTK): Maior par e maior kicker (ex. A-J em um flop 

com J-10-7). 

 Top Pair Weak Kicker (TPWK): Maior par e kicker fraco (ex. J-5 em um flop 

com J-10-7). 

 Top Pair Good Kicker (TPGK): Maior par e bom kicker (ex. Q-J num flop J-

10-7). 

 Top Pair 2nd Best Kicker (TP2K): Maior par e segundo melhor kicker (ex. 

K-J em um flop com J-10-7). 

 Top Pair Crap Kicker (TPCK): Maior par e kicker fraco 

 Top Pair Bad Kicker (TPBK): Maior par e kicker fraco 

 Trap: Armadilha. Quando um jogador tem uma mão enorme e induz outro a 

entrar na jogada, fazendo-o pensar que pode vencer. 

 Turn: Em jogos de flop, é a quarta carta a ser distribuída. É a terceira 

rodada de apostas. 

 Two Pair: Dois pares. 

 Tight: Jogador que não se envolve em muitas mãos. Geralmente só joga as 

mãos mais fortes. 



 Tight Aggressive (TAG): Jogador que não se envolve em muitas mãos e é 

agressivo (aposta mais do que da call ou check). 

 Trips: Trinca. Você tem AK e o flop traz AA3. 

U 

 Under the Gun (UTG): A primeira pessoa a falar antes do flop. 

 Under the Gun + 1 (UTG+1): Under the Gun mais um, a segunda pessoa a 

falar antes do flop. 

V 

 Value Bet (VB): Aposta com a melhor mão para extrair fichas do adversário. 

 

Números: 

 3-Bet: Uma aposta, um raise e depois outro raise. O terceiro raise é um 
3bet. Lembrando que antes do flop o big blind conta como uma aposta, 
portanto se alguém der raise e outra pessoa aplicar o re-raise, essa ação é 
um 3bet. 

 

 


