1. Znak za početak turnira daje voditelj turnira nakon čega djelitelji kreću s miješanjem karata. Time igrač prihvaća uvjete i pravila turnira, te ne može zahtijevati povrat novca.
2. Minimalni broj igrača za početak turnira je osam.
3. Floor Manager je glavna i odgovorna osoba na turniru i ima obvezu i pravo igrača upozoriti na neprimjereno ponašanje, te u slučaju potrebe i sukladno procjeni, igraču dodijeliti
kaznu ili ga udaljiti s turnira.
4. Texas Hold’em Poker je plemenita igra znanja i vještine, te se igrači za stolom moraju ponašati pristojno i u duhu fair play-a:
- Nije dozvoljeno držanje hrane u poker sali
- Nije dozvoljeno vrijeđanje ostalih igrača, a osobito vrijeđanje osoblja casina
- Nije dozvoljeno dirati žetone i karte drugih igrača, te komentirati hand dok isti ne završi
- Nije dozvoljeno dirati ni karte koje su u muck-u
- Nije dozvoljeno pokazivanje karata sve dok djelitelj to ne zatraži od igrača
Obveze igrača za stolom su da karte i žetone drže vidljivima ostalim igračima tijekom cijelog turnira, jasno naglase svoje namjere tijekom igre, ukažu na grešku igrača ili dijelitelja,
a ako prelaze na drugi stol, da to naprave što prije, čuvaju svoje karte i žetone tijekom igre, te budu upoznati s pravilima.
Igrači moraju biti koncentrirani i ne povlačiti poteze prije nego su na redu za igru (ulaganje žetona i foldanje karata). Svako foldanje preko reda bit će kažnjeno s tri propuštena
dijeljenja (penalty).
Za vrijeme turnira nije dozvoljeno koristiti mobitel dok je igrač u ruci. Ako se za vrijeme ruke igrač javi na mobitel, djeljitelj će mu oduzeti karte i ta ruka je za njega mrtva.
Javljanjem na mobitel smatra se da se igrač odriče trenutne ruke. Tipkanje na mobitel je dozvoljeno samo u slučaju kad igrač nije u hand-u.
5. Igra na slijepo preko reda nije dozvoljena.
6. Rebuy se može kupiti u slučaju da igrač ima početni stack ili manje. Količina rebuya ovisi o vrsti turnira. Rebuy faza traje do kraja prve pauze.
Add On se može kupiti na prvoj pauzi. Da bi igrač kupio add on, mora imati barem jedan žeton za stolom.
Druga šansa (double chance) na double chance turniru može se iskoristiti do formiranja finalnog stola. Dva uvjeta za double chance su da je igrač izgubio sve žetone
i da se nije digao od stola.
7. Re-entry na turnirima te strukture moguće je uzeti do levela koji je određen strukturom turnira. Igrač ga nije obavezan uzeti odmah. Uvjet za re-entry je da je igrač izgubio sve žetone.
8. Bubble Boy je zadnji igrač koji napušta turnir bez nagrade.
9. Ulaganje žetona:
- Ako igrač koji je na redu prvo izgovori BET, RAISE ili RE-RAISE, te iznos o kojem se radi (npr. bet 2000), onda može žetone stavljati preko crte kako želi.
- Ako igrač koji je na redu samo kaže BET, RAISE ili RE-RAISE bez iznosa, dužan je pripremiti žetone ispred igraće crte i istovremeno ih uložiti preko igraće crte.
- Ako igrač koji je na redu ne najavi akciju sa BET, RAISE ili RE-RAISE ,te stavi jedan žeton preko igraće crte, smatra se da je napravio CALL akcije.
- Ako igrač koji je na redu ne najavi akciju, te stavi dva ili više žetona preko igraće crte u vrijednosti 50% većoj od traženog uloga, smatra se da je napravio BET, RAISE ili RE-RAISE.
10. Za stolovima se primjenjuje pravilo tzv. STRING BET-a. U slučaju da igrač krene ulagati žetone preko crte, jedan po jedan, bez da je najavio akciju BET, RAISE ili RE-RAISE,
smatra se da je napravio samo CALL akcije.
11. Ukoliko djelitelj prilikom dijeljenja okrene kartu igrača tako da je vide drugi igrači, ta karta je „spaljena karta“, a igrač dobiva drugu kartu nakon što djelitelj podijeli karte ostalim
igračima. Prethodno pravilo ne primjenjuje se u slučaju da djelitelj okrene prvu kartu na poziciji SB i BB - tada dolazi do novog miješanja. Ako djelitelj okrene dvije karte
tijekom dijeljenja, proglašava se miss deal.
12. Ako je igrač All In, mora to i naglasiti. U slučaju All In-a showdown je obvezatan, a ako se dogodi nedefinirana situacija, igrač je All In ako mu je ostala vrijednost od jednog BB-a
ili manje u neodigranim žetonima.
13. Svaka namjera mora biti jasna i razumljiva za djeljitelja.
14. Showdown:
- Prilikom All In-a, svaki igrač dužan je pokazati svoje karte.
- Ako nema All In-a, prvi karte pokazuje igrač koji je napravio zadnju akciju na riveru. Ako nema akcije na riveru, karte prvi pokazuje prvi igrač s lijeve strane od dealer button-a.
- Igrač koji je na redu, dužan je pokazati obje svoje karte. Ako okrene samo jednu kartu, djelitelj je obvezatan upozoriti ga da mora okrenuti i drugu kartu. Ono što
igrač kaže, jače je od onoga što napravi npr. Igrač kaže: “Bet 2.000“, a stavi samo 1.000, uzima se u obzir ono što je izrečeno, dakle 2.000.
15. Time može pozvati svaki igrač za stolom. Nakon toga, djelitelj kaže igraču, čiji se potez očekuje, da ima 30 sekundi za odluku. Ako se igrač nakon 30 sekundi nije izjasnio, smatra
se da su mu karte foldane. Iznimka su Main Eventi, gdje je vrijeme za odluku 60 sekundi.
16. Ako djelitelj igraču pokupi karte, to je fold. Igrači su obvezatni čuvati svoje karte u svakom trenutku.
17. Ako igrač ulaže All In, a njegov ulog nije prešao 50% uloga igrača koji je raise-ao prije All Ina, igrač koji je raise-ao može samo call-ati ili foldati ako nitko nakon All In-a ne
odigra re-raise (npr. SB 100, BB 200, igrač A raise 1.000, igrač B All In 1.300. Ako nitko nakon igrača B ne raise-a, igrač A može samo call-ati ili foldati).
18. Igrač koji dođe s drugog stola i sjedne na poziciju small blind, propušta ruku.
19. Ako se igraču usred ruke, njegovom greškom okrenu obje karte, taj igrač do kraja te ruke može igrati samo pasivno (call ili check).
20. Ako igrač nije za stolom kada djelitelj podijeli zadnju kartu za stolom, karte su mu foldane.
21. Igračima je za stolom dozvoljen tzv. trash talk, odnosno mogu lagati koje karte imaju. Trash talk mora prestati prije samog showdown-a, odnosno u trenutku kada djelitelj
izgovori showdown.
Ako igrač koji je prvi na redu za pokazati karte, istovremeno pokaže karte (showdown) i izgovori laž, djelitelj ga je dužan upozoriti, no karte mu nisu foldane, već se uzima
stvarna snaga hand-a.
22. Ako je igrač „nuts“ (ima najjaču kombinaciju) i igra zadnji, mora igrati bet ili raise, odnosno ne može igrati pasivno.
23. U slučaju greške djelitelja, npr. „spalio“ je krivu kartu, može se proglasiti miss deal, osim u slučaju da je odigrana akcija za stolom. Akcijom se smatra jedan bet,jedan raise, dva
call-a ili četiri folda.
24. Ako igrač koji je u ruci, pokaže karte bilo kojem drugom igraču koji jest ili nije u ruci, te nakon toga folda karte, njegove foldane karte djelitelj će nakon završetka ruke
okrenuti, kako bi ih vidjeli svi igrači za stolom, prema načelu „show one, show all“. Ako igrač pokaže svoje karte drugom igraču koji nije u ruci, drugi igrači za stolom mogu tražiti fold.
Igrači ne smiju pokazivati svoje karte sve dok djelitelj to od njih ne traži ili dok nije završena ruka.
25. Igračima nije dozvoljeno dirati karte koje su foldane.
26. Kada Floor Manager prebacuje igrača na drugi stol, prebacuje onog igrača koji je UTG. Iznimke od ovog pravila su:
- Ako je igrač kojeg treba prebaciti nedavno došao sa drugog stola
- Ako je riječ o igraču koji ima najviše žetona (chip leader)
27. Igrač mora biti za stolom ako je u ruci. U suprotnom karte su mu foldane. Iznimka od ovog pravila je ako je igrač u All In-u, kada se može dići od stola dok čeka kako će se ruka odvijati.
28. Ako igrač odigra All In i naknadno nađe još žetona koji su mu preostali, igrač koji ga je call-ao mora staviti onoliko žetona koliko je prvotno All In igrač stavio. U slučaju da All In
igrač izgubi, mora predati i žetone koje je naknadno uočio, odnosno koji su mu „preostali“ nakon All In-a.
29. Ako igrač koji je na redu pokaže samo jednu kartu i baci karte preko crte face down, to je fold. Osim kada call-a All In, tada mora pokazati karte.
30. Floor Manager ima pravo promijeniti svako pravilo u duhu fair play-a.

