TEXAS HOLD’EM POKER – SIT&GO
Inschrijven of reserveren voor de sit&go kan vooraf aan de kassa van de speelzaal of
tot één uur na de start aan de tafel (indien plaatsen beschikbaar). U kunt ook
telefonisch reserveren op het nummer
050 43 20 20
Betaling moet om 19u30 voldaan zijn aan de kassa, zoniet vervalt de reservatie en
krijgen spelers die zich alsnog zonder reservatie wensen in te schrijven voorrang.
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Alle reglementen die van toepassing zijn bij cash games blijven behouden.
Volgende reglementen zijn bijkomend voor Sit & Go.
Gedurende het eerste uur of anderhalf uur (wordt aangeduid door de
eerstvolgende pauze) na de start mogen nieuwe spelers zich nog inschrijven, op
voorwaarde dat er nog vrije plaatsen zijn.
Bij de start worden de plaatsen toegewezen door middel van lottrekking.
Spelers worden gelijk over de verschillende tafels verdeeld.
Wanneer een speler van tafel moet veranderen zal het steeds de speler zijn die
als eerstvolgende aan de beurt is om de big blind in te zeten en dit aan de tafel
waar de hand als eerste beëindigd is. Aan de nieuwe tafel wordt de speler zo
dicht mogelijk bij de big blind geplaatst.
Indien er in een spel waarbij alle spelers aan de finaletafel in de prijzen vallen,
nog slechts één speler moet uitvallen alvorens een finale tafel over te hebben,
dan moet vanaf dat ogenbik "hand for hand"
gedeeld worden. D.w.z. dat elke tafel moet wachten om de volgende hand te
starten tot de hand aan de andere tafel eveneens beëindigd werd.
Indien twee spelers die in aanmerking komen om in de prijzen te vallen
gelijktijdig uitgeschakeld worden, dan zal de speler die in de laatste hand nog het
grootste aantal chips had de hogere prijs krijgen.
Indien een spel niet gedaan zou zijn tegen de sluitingstijd van de tafel, dan
worden de laatste drie handen aangekondigd. Hierna wordt een chipcount
gedaan, de winnaar is degene met de grootste chipstack.
Afwezige spelers die niet vóór de start van het tornooi verwitigd hebben kunnen
geen teruggave van hun inschrijving vragen.
Tijdens competitie mogen er geen toeschouwers naast de spelers zitten.
Een Sit&Go pokerspel houdt in dat de spelers deelnemen voor een vooraf
gekend en vastgesteld bedrag.
Ook het te winnen bedrag is bij aanvang van het spel gekend. Er wordt gespeeld
tot dat er één winnaar overblijft. De prijzenpot wordt verdeeld onder de winnaar
en de runners-up.
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STRUCTUREN
SIT & GO FREEZEOUT
Dit is een Sit & Go waarbij voor een vast bedrag aangekocht wordt door elke speler.
Hiervoor wordt een vast aantal chips aan elke speler gegeven. De som van de buyins wordt volledig terug uitbetaald aan de winnaars. De blinds beginnen bij 25-50 en
verhogen, de duur van de levels kunnen variëren van 15 tot 30 minuten. Eens een
speler geen chips meer heeft ligt hij uit het spel. Er wordt verder gespeeld tot er
slechts één winnaar overblijft.

SIT & GO MET REBUYS EN ADD-ON
Dit is een Sit & Go waarbij een speler die minder dan 50% van zijn oorspronkelijke
chips heeft, een heraankoop kan doen waarvoor hij hetzelfde aantal chips krijgt. Op
deze manier wordt de prijzenpot verhoogd. De duur van de rebuys is beperkt tot 2 of
3 levels. Nadat de rebuy-periode verstreken is kunnen alle spelers (die nog chips
hebben) één add-on doen, ongeacht het aantal chips dat zij nog voor zich hebben.
Soms wordt hiervoor het dubbele of 50% meer chips gegeven om de aankoop te
stimuleren en zodoende de pot te verhogen. Een speler die geen chips meer heeft
doordat hij in de laatste hand voor de pauze all-in ging en de hand verliest kan geen
add-on doen tenzij hij nog een rebuy chip heeft. Hij moet dan eerst een rebuy doen
en kan dan pas een add-on doen.

SIT & GO MET 1 REBUY + 1 ADD-ON
Idem vorige Sit & Go doch de rebuy is beperkt tot één heraankoop. Dit wordt veeleer
gebruikt bij hogere buy-in Sit & Go structuren. Voor de add-on worden geen dubbele
chips gegeven.

DOUBLE-CHANCE
De spelers krijgen initiëel slechts de helft van hun tornooichips, de andere helft
kunnen ze pas opvragen vanaf de tweede hand. De spelers die hun andere helft pas
opvragen aan de pauze krijgen 50% meer. Indien en speler in de laatste hand voor
de pauze all-in gaat en de hand verliest krijgt hij eveneens 50% meer.

BOUNTY
Er wordt hiervoor een extra buy-in gevraagd of er wordt een deel van de buy-in
afgehouden (bounty). Telkens een speler een andere speler uit het spel speelt krijgt
hij de (cash) waarde van de extra buy-in. Zodoende kan een speler toch winst maken
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of zijn inzet (of deel ervan) terug winnen terwijl hij niet noodzakelijk de winnaar van
de Sit & Go is.

TURBO
Dit is een Sit & Go waarbij de blind levels om de 10min omhoog gaan.

SATELLITE
Een satellite houdt in dat de winnaar(s) het prijzengeld niet ontvang(t)(en) maar een
deelname wint aan een andere Sit & Go met grotere buy-in.

FREEROLL
Dit is een gratis Sit & Go waarbij het Casino of een andere organisator de prijs geeft.

DEEPSTACK
Dit is een Sit & Go waarbij de spelers een groot aantal chips krijgen. Zodoende duurt
het spel langer. Meestal betreft het hier dan ook een grote buy-in.
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