
REGULAMENTO DA LEAGUE RECÔNCAVO PRIME 2018 
 

Art. 1º - Não haverá limite de inscrições, portanto, chamem os seus amigos! 

Art. 2º - Poderão participar da Liga todos os usuários de Internet cadastrados no 

Game Cartola FC, maior de 18 anos. 

 

ART. 3º - DAS INSCRIÇÕES: 

O participante poderá participar da Liga com quantos times quiser desde que efetue 

o pagamento de cada time.  

O Valor da inscrição é de R$ 60,00 (Sessenta reais) por time. 

Para se inscrever, o participante deverá: 

I. FAZER O DEPÓSITO DE R$ 60,00 EM ALGUMAS DAS NOSSAS CONTAS: 

 
II. ENVIAR O COMPROVANTE PARA O E-MAIL financeiro@cartolasfc.com 

OU PARA O WHATSAPP: (75) 981457850 COM AS SEGUINTES 
DESCRIÇÕES: 

 
ASSUNTO: Seu nome – Banco (Ex. Lúcio Flávio – Bradesco) 

Nome do cartola no game – (Ex. Lúcio) 

Nome do time no cartola – (Ex. Os vencedores) 

Cidade/Estado – (Amargosa/BA) 

Telefone/Whats – (75 99999-9999) 

E-mail: (seuemail@gmail.com)  



Obs.1: Não é necessário entrar em Liga no Cartola, a Liga é atualizada por 

sistema próprio do site CartolasFC.com. 

Obs.2: Não é permitido que o usuário mude o nome do time durante o 

campeonato, sob pena de zerar os pontos. 

Obs.3: O critério para definir os Rankings e os vencedores é a pontuação publicada 

de acordo com o site GE/CartolaFC. Ao final de cada rodada a classificação será 

atualizada e disponibilizada no site CartolasFC.com sob o link: 

LINK DA CLASSIFICAÇÃO LIGA RECÔNCAVO PRIME 2018 
http://cartolasfc.com/systemLiga.php 

 

Parágrafo único: As inscrições só serão aceitas e realizadas até as 

12h00min do dia 14 de abril de 2018, data de inicio do campeonato brasileiro.  

 
Art. 4º - PREMIAÇÕES  

Serão quatro tipos de Premiações: Por rodada, por mês, por turnos e pelo 

campeonato Geral. Abaixo você confere detalhadamente cada uma. 

 

I. PREMIAÇÕES POR RODADA – os três melhores de cada rodada receberão 

prêmios. Serão destinados 20% do valor total arrecado para as premiações 

das 38 rodadas, totalizando assim 114 prêmios. 

(Valores a definir de acordo a quantidade de participantes, quanto mais times, maior o prêmio) 

Critérios de desempate: Em caso de empate na pontuação entre os 

vencedores da rodada, os critérios de desempate serão: 

a) Ganha o time que tiver o jogador que fez mais pontos na escalação; 

b) Perde o time que tiver o jogador que fez menos pontos na escalação; 

c) Persistindo o empate, o prêmio será rateado igualmente. 

 

II. PREMIAÇÃO MELHORES DO MÊS – Os cincos melhores de cada mês 

receberão prêmios. Serão destinados 20% do valor total arrecado para as 

premiações dos 09 meses do campeonato, totalizando assim 45 prêmios. 

(Valores a definir de acordo a quantidade de participantes, quanto mais times, maior o prêmio). 

Critérios de desempate: Em caso de empate na pontuação entre os 

vencedores do mês, os critérios de desempate serão: 

a) Ganha o time que fez a maior pontuação na última rodada do mês; 

b) Ganha o time que tiver o jogador que fez mais pontos na última escalação 

do mês; 

c) Perde o time que tiver o jogador que fez menos pontos na última 

escalação do mês; 

d) Persistindo o empate, o prêmio será rateado igualmente. 



III. PREMIAÇÃO DOS TURNOS – Os cincos melhores de cada turno receberão 

prêmios. Serão destinados 10% do valor total arrecado para as premiações 

dos 02 turnos do campeonato, totalizando assim 10 prêmios.  

(Valores a definir de acordo a quantidade de participantes, quanto mais times, maior o prêmio). 

Critérios de desempate: Em caso de empate na pontuação entre os 

vencedores do turno, os critérios de desempate serão: 

a) Ganha o time que fez a maior pontuação na última rodada do turno; 

b) Ganha o time que tiver o jogador que fez mais pontos na última escalação 

do turno; 

c) Perde o time que tiver o jogador que fez menos pontos na última 

escalação do turno; 

d) Persistindo o empate, o prêmio será rateado igualmente. 

 

IV. PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO GERAL – Os dez melhores ao final do 

campeonato receberão prêmios. Serão destinados 40% do valor total 

arrecado para as premiações dos 10 melhores colocados no campeonato 

geral, totalizando assim 10 prêmios. 

(Valores a definir de acordo a quantidade de participantes, quanto mais times, maior o prêmio). 

Critérios de desempate: Em caso de empate na pontuação entre os dez 

vencedores do campeonato Geral, os critérios de desempate serão: 

a) Ganha o time que fez a maior pontuação na última rodada do 

campeonato; 

b) Ganha o time que tiver o jogador que fez mais pontos na última escalação 

do campeonato; 

c) Perde o time que tiver o jogador que fez menos pontos na última 

escalação do campeonato; 

d) Persistindo o empate, o prêmio será rateado igualmente. 

 

Art. 5º - Os ganhadores da rodada, do mês, do turno e do campeonato geral 

deverão tirar uma foto com o prêmio recebido ou enviar o extrato da conta bancária, 

em até 72hs após o recebimento do prêmio, e encaminhar para o e-mail 

contato@cartolasfc.com ou para o whatsapp: (75) 981457850 para participar do 

HALL DA FAMA, ou seja, todos aqueles que ganharem alguma premiação deverá 

provar que recebeu o prêmio. Seja com o dinheiro na mão ou com um extrato da 

conta em que o dinheiro foi depositado. Caso o usuário se recuse a tirar foto ou 

provar que recebeu o prêmio, o mesmo poderá ficar sem participar do mês 

seguinte ou ser excluído da liga. 

 



Art. 6º - Em hipótese alguma seu dinheiro será devolvido, não nos 

responsabilizamos por qualquer erro que venha ocorrer no game. Em caso de perda 

de time, erros em acesso, ou mudança de nome do time, o participante poderá 

inscrever outro time, porem independente da sua pontuação anterior, este novo time 

inscrito na liga terá a mesma pontuação geral do ultimo colocado na classificação da 

liga. (Ex.: Um usuário que está na 5º colocação com 742pts perdeu o acesso, ele 

poderá inscrever outro time na liga, porém a sua pontuação não será mais 742pts, e 

sim a pontuação do último colocado na classificação geral da Liga). 

Art. 7º - Casos omissos serão resolvidos pela administração da liga.  

 

Art. 8º - Ao entrar na liga, você esta ciente e de acordo com o regulamento. 

 

DÚVIDAS PODEM SER ESCLARECIDAS PELO NOSSO SITE, PELO E-MAIL, 

PELA NOSSA FAN PAGE, PELO NOSSO GRUPO OU PELO WHATSAPP. 

SITE: www.cartolasfc.com 

E-MAIL:  contato@cartolasfc.com 

FAN PAGE: https://www.facebook.com/CartolasFcOficial 

GRUPO : https://www.facebook.com/groups/600126970008160/ 

WHATSAPP: 75 98145-7850 / 75 98106-0282 

 

Att. à direção. 

 


