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INTRODUÇÃO.
Torneios freeroll são muito populares entre os jogadores online que não querem fazer um depósito
em suas contas de poker. Se você jogar bem, é realmente muito possível começar um bankroll de
poker de sucesso através de simplesmente jogar em freerolls.
Tudo que você tem a fazer é se registrar em alguns destes torneios freeroll, construir uma pequena
soma de dinheiro e ir de cabeça para as mesas a dinheiro.
Se você investir tempo e esforço com boas capacidades de gestão de banca, não há nenhuma razão
para que você não possa levantar uma banca decente para jogar online.
Porém, torneios freerolls podem ser complicados; Devido à popularidade dos freerolls, muitas vezes
você vai encontrar-se sentado em um torneio com milhares de jogadores na esperança de obter uma
fatia da premiação para adicionar à sua própria banca.
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Um grande número desses jogadores vai estar lá para ver o quão longe eles podem contar com a
sorte, empurrando todas as fichas em quaisquer mãos aleatórias, sem sequer tentar jogar um pouco
“de poker real”. Iniciar uma banca online através de freerolls pode ser uma opção difícil, uma vez
que a variância do jogo é aumentada pelas jogadas desses jogadores.
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1. ESTEJA PREPARADO PARA ACEITAR DERROTAS.

Por mais negativo quanto pareça, você realmente tem que estar preparado para perder ao jogar em
freerolls. O melhor jogador do mundo terá problemas para jogar bem em qualquer um destes
freerolls, porque a variância do jogo desempenha um papel muito mais relevante que em qualquer
outro torneio.
Se você se concentrar demais em ganhar, você só estará mais desapontado e frustrado quando você
acabar sendo pego pela variância do jogo e terminar sendo eliminado do torneio.
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2. JOGUE MUITOS TORNEIOS FREEROLLS E OS JOGUE BEM, SEMPRE
BUSCANDO A JOGADA MAIS POSITIVA.
Como mencionado acima, não podemos esperar para premiar bem em todos os freerolls que nós
jogamos. Jogando um maior número de freerolls nós estamos nos dando uma melhor chance de
terminar na zona de premiação.
Você pode aumentar o número de freerolls disponíveis para você ao inscrever-se em vários torneios
freerolls em um número de diferentes salas de poker. Quase todos as salas oferecem freerolls.
Portanto, agora não só temos de jogar bem e lidar com a variância, mas também temos de jogar
muitas vezes.
Como bônus, ao final desse ebook eu vou analisar os melhores sites de poker que oferecem freerolls
diários para você iniciar, ainda hoje, a sua caminhada nos torneios freerolls.
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3. JOGUE DE FORMA TIGHT NO INÍCIO DO TORNEIO.
O início de um freeroll online é sempre um pouco de um frenesi. Os jogadores que acreditam que o
Poker é um jogo majoritariamente definido pela sorte estarão em ação, empurrando todas as suas
fichas ao meio com quaisquer duas cartas esperando para a rápida dobrada no stack no início.
Isso geralmente resulta em uma rápida diminuição do número de jogadores e você vai encontrar
alguns jogadores sentados com stacks monstros em comparação com o resto do field.
Isso é natural, por isso não acho que você deve ter um stack grande como o deles para ter uma
chance de ganhar. Basta sentar, esperar por boas mãos e aguardar a sua vez de dobrar. Não ligue se
você acabar eliminado cedo, apenas esqueça e registre-se no próximo.
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4. PROCURE POR JOGADORES QUE ESTEJAM SITTING OUT.
Se você olhar ao redor da mesa em um freeroll, você deve perceber que alguns dos jogadores estão
sitting out, fora do jogo, e não jogam em qualquer uma das mãos. Isso é porque eles se inscreveram
para o torneio, mas não apareceram para jogar nele, ou cansaram de jogar o torneio e pararam de
tomar ação.
Isto significa que as suas blinds estarão em disputa para quem decide aumentar pré-flop e não vir
para cima contra um adversário que está realmente a jogar no torneio.
Mantenha-se a procura desses jogadores, de modo que você possa aumentar a aposta e roubar suas
blinds quando sentir que você não irá encontrar resistência por parte dos outros jogadores à mesa.
Certifique-se de que você escolher seus roubos com cuidado, e tentar não entrar em nenhuma
competição desnecessária com qualquer um dos seus outros adversários
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5. ESTEJA PREPARADO PARA MUDANÇA DE DINÂMICA DA MESA.
Como já foi mencionado, o início de um freeroll será uma agitação completa. Os jogadores serão
eliminados num ritmo frenético e parece que você não vai começar a ganhar dinheiro em nenhum
momento.
Mas você deve perceber que esse ritmo não será sustentado ao longo do torneio, e com a diminuição
do número de jogadores, a habilidade irá aumentar.
Lembrem: Grandes jogadores de torneios são capazes de identificar rapidamente e se adaptar às
mudanças no jogo.
Quando os jogadores que contam com a sorte caírem fora, você vai ficar com os adversários que têm
mais ideia do que eles estão fazendo, e eles agora terão a atenção voltada às posições de premiação.
Isto significa que você pode jogar mais estrategicamente, e usar mais algumas manobras que você
não poderia ter usado no início, porque esses jogadores vão agora ser realmente capazes de dobrar
suas mãos. Então, fique ciente de quando a transição na dinâmica do torneio começa a ocorrer,
porque vai ser a hora de mudar de marcha.
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BÔNUS: Análise Dos Melhores Sites De Poker Com Freerolls
Diários.
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A 888 POKER é parte integrante do grupo 888 Holdings, que é o grupo responsável pelo maior
casino do mundo, o Casino-on-Net, e que é listado na bolsa de valores de Londres. Então na 888
POKER existe uma enorme quantidade de jogadores recreativos, uma vez que muitos desses
jogadores são na verdade jogadores que jogam tanto no cassino online quanto jogadores que gostam
de fazer apostas esportivas e, uma vez ou outra, acabam jogando poker por diversão. E isso faz a
sala ser muito lucrativa tanto para jogadores que possuem uma noção média do jogo quanto para
os jogadores mais experientes.
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- PRÓS - Partidas de Hold'em são muito loose e lucrativas. Software com excelentes gráficos e
funções. Oferece grandes torneios com premiação garantidas e satélites para torneios ao vivo. Conta
com uma ótima equipe de suporte, com auxílio e soluções rápidas para os jogadores.
- CONTRAS - Não oferece os famosos mixed games, que já estão se popularizando no Pokerstars e
vêm atraindo muitos jogadores recreativos. Não oferece mais rakeback deal para novos jogadores.
- TRÁFEGO - O tráfego na 888 POKER é bom para os jogos de Hold'em e é possível encontrar um
jogo a qualquer hora do dia. Para os jogos de omaha e stud o tráfego é bom apenas em algumas
horas do dia e aos finais de semana.
- NÍVEL DOS JOGADORES - fraco, devido a quantidade de jogadores recreativos que vêm das salas
de cassino e apostas esportivas da 888 poker.
- BÔNUS - Possui bônus de boas-vindas de 100%, até US$ 400. Deposite US$ 10 e jogue com US$ 20!
Deposite US$ 100 e jogue com US$ 200! Seu Bônus de Boas-vindas será concedido em parcelas de
US$ 10 cada vez que você juntar 100 Pontos de Bônus. Os Pontos de Bônus são obtidos jogando
poker e jogos de cassino a dinheiro no 888poker e não são difíceis de acumular.
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A BETMOTION é uma sala relativamente nova focada em cassino e apostas esportivas. A sala de
poker da BETMOTION faz parte da rede MicroGaming. Assim como na 888 POKER existe uma
enorme quantidade de jogadores recreativos, uma vez que muitos desses jogadores são na verdade
jogadores que jogam tanto no cassino online quanto jogadores que gostam de fazer apostas
esportivas e, uma vez ou outra, acabam jogando poker por diversão. Porém, a sala é ainda mais
lucrativa que a 888POKER. Dentre todas as salas que eu jogo essa é com certeza a que oferece os
jogadores mais fracos.

- PRÓS - Partidas de Hold'em muito loose e extremamente lucrativas. Oferece grandes torneios com
premiação garantidas e satélites para torneios ao vivo. Oferece um rake menor em comparação as
demais salas. Mas o ponto mais importante na BETMOTION é a grade de torneios freeroll para
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quem está começando. Além de torneios diários com €50 garantidos, toda quarta-feira a
BETMOTION oferece um torneio freeroll com €1000 garantidos apenas para novos jogadores. Isso
mesmo, €1000, com um field pequeno. Ou seja, toda semana tem freeroll apenas para os novos
jogadores. Geralmente esse torneio conta com aproximadamente 300 players, com pelo menos €180
para o campeão. Além desse torneio freeroll, toda quarta-feira a BETMOTION oferece um torneio
com buy-in de €1 apenas para novos depositantes com premiação garantida de €500. Nesse torneio
a média de participação é de 70 jogadores, ou seja, é um torneio que possui um overlay de
aproximadamente €430 que é bancado pela própria BETMOTION, sonho para qualquer jogador.
Nesse ponto eu realmente indico que qualquer jogador crie uma conta na BETMOTION nem que
seja apenas para depositar, participar desses dois torneios que eu falei, e depois sacar o dinheiro
caso não queira continuar na sala. Outro ponto positivo da BETMOTION é a facilidade para
depósitos e saques para brasileiros. Essa é a única sala que eu conheço em que os saques podem ser
efetuados diretamente na conta corrente do jogador aqui no Brasil. Ou seja, não é necessária uma
conta no Neteller para realização do saque. O dinheiro cai diretamente na conta corrente do jogador
aqui no Brasil.
- CONTRAS - Software continua limitado, em que pese as recentes melhorias. Sem acordo de
rakeback para os grinders.
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- TRÁFEGO - O tráfego na BETMOTION é bom para os jogos de cash game e torneios de Hold'em e
também é possível encontrar um jogo a qualquer hora do dia. Para os jogos de omaha o tráfego é
bom apenas em algumas horas do dia e aos finais de semana. Para os jogos de sit and go o tráfego é
ruim e é quase impossível que você consiga jogar mais de 04 mesas de sit and go no mesmo nível de
buy-in.
- NÍVEL DOS JOGADORES - extremamente fraco
- BÔNUS - 100% de Bônus até R$200 em seus dois primeiros depósitos. 15% de bônus a mais se o
depósito for feito por débito online ou 10% a mais se o depósito for feito pelo Neteller.
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A PARTY POKER já foi a maior sala de poker do mundo e recentemente voltou a aceitar jogadores
brasileiros. A PARTY POKER continua sendo uma das maiores salas disponíveis no mercado, com
grande volume de jogadores, promoções, eventos especiais, um ótimo programa de fidelidade para
grandes torneios com premiação garantida, além de altos jogos de cash games.

- PRÓS - Uma das maiores salas do mundo. Grandes torneios e eventos especiais. Ótimo software,
com rapidez e jogabilidade. Ótimo suporte, inclusive com serviço de atendimento telefônico 24
horas por dia.
- CONTRAS - Sinceramente, não vejo argumentos contras para jogar na PARTY POKER.
- TRÁFEGO - Ótimo tráfego tanto para torneios quanto para sit and go's e cash games.
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- NÍVEL DOS JOGADORES - No geral o nível é de médio para fraco. Nos limites micros o nível dos
jogadores é bem fraco. Porém nos limites médios e altos bons jogadores serão encontrados atraídos
pelo bom programa de fidelidade da PARTY POKER.
- BÔNUS - até $500 no primeiro depósito com o código de promoção "BIGPROMO"
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A maior sala de poker do mundo e dispensa apresentações. Provavelmente, se você está lendo este
ebook possui conta na POKERSTARS.
- PRÓS - Torneios semanais com mais de $1 milhão garantidos. Jogos disponíveis a todo o momento.
Equipe de suporte altamente preparada. Saques instantâneos através do Neteller. Melhor software
disponível no mercado.
- CONTRAS - Recentemente a sala cortou o programa de rakeback.
- TRÁFEGO - melhor tráfego disponível no mercado, com picos de 170.000 jogadores aos finais de
semana.
http://patrocinionopoker.com.br

- NÍVEL DOS JOGADORES - Todos os níveis. No POKERSTARS encontram-se os melhores
jogadores do mundo, principalmente nas mesas de cash game. Nos limites micro ainda é possível
encontrar muitos jogadores fracos, porém os demais limites são cheios de jogadores profissionais.
Nos torneios o nível de dificuldade é um pouco menor, uma vez que as altas premiações garantidas
ainda atraem uma enorme quantidade de jogadores recreativos.
- BÔNUS - até $600 dólares no primeiro depósito com o código de marketing "psp21338"
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A YA POKER faz parte da rede Winning Poker Network, a mesma que administra a America's Card
Room e a Black Chip Poker. Não é a maior sala de poker, porém é uma das que mais cresceu nos
últimos anos, muito em virtude do ótimo programa de rakeback e das recentes mudanças nos
programas de rakeback da POKERSTARS e da 888POKER. Oferece uma diversidade de torneios
com premiação garantida. Também é uma das únicas salas que oferecem o jogo para os jogadores
dos Estados Unidos, o que faz com que a competição nessa sala seja mais fácil.
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- PRÓS - Um dos melhores programas de rakeback disponíveis no mercado. O jogador pode escolher
entre o rakeback progressivo (ótimo para grinders) ou o rakeback fixo de 27% (ótimo para jogadores
recreativos ou que não impor muito volume de jogo). Ótimo suporte, com atendimento telefônico
em português. Oferece saques e depósitos através de bitcoins.
- CONTRAS - torneios com registro tardio muito longos. Tempo para saque de aproximadamente
10 dias através do Neteller.
- TRÁFEGO - O tráfego na YA POKER é bom para os jogos de Hold'em e é possível encontrar um
jogo a qualquer hora do dia. Para os jogos de omaha, o tráfego é bom apenas em algumas horas do
dia e aos finais de semana.
- NÍVEL DOS JOGADORES - De médio para fraco. No geral, o nível de competição é fraco em quase
todos os limites, porém em virtude do ótimo programa de rakeback e das recentes mudanças nos
programas de rakeback da POKERSTARS e da 888POKER muitos grinders migraram para a YA
POKER, o que vem aumentando um pouco o nível de dificuldade da sala.
- BÔNUS - 100% até $1000 no primeiro depósito.
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LINKS ÚTEIS:
888 poker – http://bit.ly/2czDVT888
Betmotion – http://bit.ly/2bUZ6zB
Party Poker – https://goo.gl/zThuWv (código de promoção “BIGPROMO”)
Pokerstars – http://bit.ly/2cAUjrkps (código de marketing “psp21338”)
Ya Poker – http://goo.gl/IgYFRg
Holdem Manager 2 - https://goo.gl/aev1Rq
Poker Tracker - https://goo.gl/jycnrt
Jivaro - http://goo.gl/MtWg1a
Ferramenta para treino - PokerSnowie - http://goo.gl/zxdJHI
Livros de Poker da Amazon - http://amzn.to/2ccu5tv
Escola de Poker Tournament Poker Edge - http://goo.gl/pDTfT8
FACEBOOK – http://facebook.com/lfpatrocinio
GRUPO NO FACEBOOK - https://www.facebook.com/groups/1692144697716760/
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