REGULAMENTO ‘LA LIGA LA PELOTA’ – CARTOLA FC 2018

Participe da nossa liga e concorra a boa premiação em dinheiro!
Baixe o aplicativo e seja um cartoleiro!
Como é de conhecimento de muitos (ou quem saiba até mesmo de todos), o Cartola FC é
um jogo fictício que utiliza jogadores e técnicos inscritos na Série A do Campeonato
Brasileiro. Nesta brincadeira, os participantes montam seus times com os atletas e
treinadores que imaginam que terão o melhor desempenho em campo e no comando de
equipes reais em cada rodada. O objetivo é acumular pontos, escalando o time dentro de
quantidades de cartoletas disponíveis.
O objetivo da Liga é reunir os amigos amantes do futebol e, premiar várias pessoas, por isso
a premiação é disseminada em várias categorias.
O regulamento da Liga é bem simples, segue os critérios do Cartola FC, adotados pela
Globo.com, para a respectiva temporada.


INÍCIO E TÉRMINO

O Campeonato Brasileiro, bem como as disputas do Cartola deste ano iniciam em Abril e
tem seu encerramento previsto para o início do mês de Dezembro.


DIVULGAÇÃO

Diferente de outras ligas, a “La Liga La Pelota” terá divulgação através do site e fanpage
do La Pelota (www.blog-lapelota.com.br), bem como no programa ‘Bate Bola Esportivo’ da
Rádio Vitória AM 1320, que vai ao ar todas as segundas feiras das 18:10 as 19:00hs. Através
destas duas ferramentas você acompanhará informativo dos destaques da semana e outras
curiosidades sobre a Liga.
OBS: Será solicitado que cada participante envie uma foto, de preferência com a camisa do
time do coração, com o intuito de divulgação.


VALOR DA INSCRIÇÃO

Para participar o interessado deverá pagar a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais)
em parcela única.
OBS: R$ 100,00 (cem reais) será destinado a premiação e os outros R$ 30,00 para a
confraternização que acontecerá ao final da disputa, em local a ser definido pela
organização.

Quem optar por fazer depósito, poderá fazer na conta abaixo e passar o comprovante pelo
whatsapp, para o número (49) 98809-4802.
CONTA PARA DEPÓSITO
Banco do Brasil
Ag: 5327-9
C/C: 5537-9 - Gillian Olivo


PRAZO PARA INSCRIÇÃO

As inscrições se encerram três dias antes do início do Campeonato Brasileiro, portanto no
dia 11 de Abril. A inscrição só será efetuada após a confirmação do pagamento.
Em caso de desistência (e/ou abandono) após o pagamento da inscrição, o valor pago não
será devolvido.



COMO PARTICIPAR

- Acesse: cartolafc.globo.com
- Faça seu cadastro; Monte seu time
- Informe o nome do seu time para os administradores da Liga
- Será enviado o convite, após o pagamento da taxa de inscrição
- O participante deverá aceitar o convite, só após isso, será validada a inscrição.



PREMIAÇÃO (Valores a serem definidos e divulgados pela Organização)
92% de prêmios aos ganhadores

O valor da premiação (%) será calculado sobre o valor arrecado na inscrição (R$
100,00). Os outros R$ 30,00 serão utilizados apenas para a confraternização.
Total de premiações distribuídas – 91

Campeão Geral:
2º lugar Geral:
3º lugar Geral:
4º lugar Geral:
Maior pontuador de cada mês (6 meses)
Maio:
Julho:
Agosto:
Setembro:
Outubro:
Novembro:
ATENÇÃO!

OBS: Abril, Junho e Dezembro, como terá apenas dois finais de semana de jogos, não terá
o campeão mensal.
Maior pontuador em uma única rodada:
Campeão e vice do Turno:
Campeão e vice do Returno:
Campeão e vice de cada rodada (total de 38):
8% do valor da inscrição serão destinados aos organizadores da Liga.

Casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora (Marciel Tascheck e Gillian
Olivo).

Observações
01 - Em caso de empate o critério para definição dos ganhadores será o mesmo adotado
pelo próprio sistema do Cartola FC da Globo.
02 - Inscrevendo-se na promoção o participante está ciente do direito do Blog em divulgar
seu nome e imagem;

