Regulamento Bolões Players Clube

1. PARTICIPANTES:
1.1. É válida para todo território nacional para os Assinantes Premium Titular (único
pagamento válido até dezembro de 2019) e Premium Reserva (pagamento mensal
até dezembro de 2019) do site Players Clube.
1.2. Para os assinantes que aderiram ao Plano Reserva, em caso de interrupção do
pagamento, o assinante não será elegível a participação e consequente premiação
a partir do momento da interrupção.
1.3. Não poderão participar dos bolões Players Clube os prepostos com função de
gestão, sócios, diretores, executivos e empregados de empresas do grupo Players
Clubes Serviços de Internet Ltda.

2. CAMPEONATOS:
2.1. Os bolões do Players Clube consideram os campeonatos: Brasileiro Séria A, Série B,
Série C, Série D a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores da
América.
3. BOLÕES PLAYERS CLUBE:
3.1. Os bolões do Players Clube para os planos Player Titular e Plano Reserva são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brasileiro Série A Geral (da 1ª até a 38ª rodada);
Brasileiro Série A Turno 1 (da 1ª até a 19ª rodada);
Brasileiro Série B Geral (da 1ª até a 38ª rodada);
Brasileiro Série B Turno 1 (da 1ª até a 19ª rodada);
Brasileiro Série C Geral (início ao fim);
Brasileiro Série C Fase grupos;
Brasileiro Série D Geral (início até o fim);
Copa do Brasil Geral (oitavas de final até final);
Copa do Brasil Oitavas;
Copa Sul-Americana Geral (oitavas de final até final);
Copa Sul-Americana Oitavas;
Copa Libertadores Geral (oitavas de final até final);
Copa Libertadores Oitavas;
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4. PREMIAÇÃO:
4.1. A seguinte premiação será oferecida de acordo com a colocação do jogador em cada
um dos campeonatos:
Campeonato

Fase
Turno 1

Série A
Geral

Turno 1
Série B
Geral

Turno 1
Série C
Geral

Série D

Geral

Oitavas
Copa do Brasil

Quartas
Geral
Oitavas

Libertadores

Quartas
Geral
Oitavas

Sulamericana
Geral

Colocação Premiação
$800,00
1
$300,00
2
$1.000,00
1
$500,00
2
$250,00
3
$125,00
4
$500,00
1
$250,00
2
$800,00
1
$400,00
2
$200,00
3
$100,00
4
$325,00
1
$150,00
2
$650,00
1
$300,00
2
$200,00
3
$100,00
4
$450,00
1
$250,00
2
$175,00
3
$125,00
4
$800,00
1
$250,00
2
$500,00
1
$250,00
2
$1.000,00
1
$500,00
2
$800,00
1
$250,00
2
$500,00
1
$250,00
2
$1.000,00
1
$500,00
2
$350,00
1
$200,00
2
$650,00
1
$350,00
2
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4.2. Caso exista empate entre dois ou mais jogadores em uma colocação que seja
elegível a premiação, será utilizado o seguinte critério de desempate com a
respectiva prioridade
1. Jogador que mais vezes acertou o resultado do tipo de acerto: “Na gaveta” (NG);
2. Jogador que mais vezes acertou o resultado do tipo de acerto: “De prima” (DP);
3. Jogador que mais vezes acertou o resultado do tipo de acerto: “Na trave e
entrou” (NT);
4. Jogador que mais vezes acertou o resultado do tipo de acerto: “Na gaveta” (NG);
5. Jogador que mais vezes acertou o resultado do tipo de acerto: “Gol de honra”
(GH);
6. Jogador que mais vezes acertou o resultado do tipo de acerto: “Leitão da noite”
(LN);
Para maior detalhamento dos tipos de acerto, por favor, consulte o documento de
PONTUAÇÃO DOS BOLÕES, disponível no site www.playersclube.com.
Se ainda persistir empate entre dois ou mais jogadores, mesmo com os critérios
de desempate descritos acima, então a premiação será dividida igualmente entre
os jogadores que empataram.
Caso por algum motivo, detalhados no item 6 deste documento, o vencedor seja
desclassificado, o valor do prêmio irá para o jogador com a melhor pontuação
subsequente.

5. ENTREGA DA PREMIAÇÃO:
5.1. Os prêmios são pessoais, intransferíveis e serão entregues no prazo máximo de 30
(trinta) dias uteis a contar da data da efetivação da premiação.
5.2. Após o período acima, caso o vencedor, devidamente notificado (por qualquer meio
de comunicação), não indicar os dados bancários para recebimento da premiação,
perderá o direito de reclamar a premiação.
5.3. A premiação será realizada única e exclusivamente por meio de depósito ou
transferência eletrônica em conta corrente ou conta poupança do vencedor. O
Players Clube não se responsabiliza por eventuais dados informados
incorretamente.
5.4. O Players Clube poderá solicitar ao vencedor, documentos comprobatórios em
qualquer momento para confirmar os dados fornecidos pelo vencedor.

5.5. Caso o vencedor indique dados bancários de terceiros para o recebimento da
premiação, por não possuir conta bancária em seu nome, deverá encaminhar cópia
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do cartão do banco e demais documentos do titular da conta (documento de
identidade e comprovante de residência atualizado).
5.6. Na eventualidade do vencedor vir a falecer, o prêmio será entregue ao respectivo
espólio, na pessoa do seu inventariante.
6. DESCLASSIFICAÇÃO:
6.1. Em casos de suspeita de fraude e/ou prática de ato de má-fé, o vencedor será
desclassificado automaticamente, a qualquer tempo, respondendo civil e
criminalmente pelos atos praticados.
6.2. Não ocorrendo o atendimento de quaisquer dos requisitos, termos e condições
previstos, incluindo, mas não se limitando à hipótese de prestação de informações
inverídicas, incorretas, incompletas ou equivocadas, o vencedor será
automaticamente desclassificado.

7. REGRAS DE PONTUAÇÃO
7.1 Pensando em ter emoção até o final, o time do Players Clube pensou em um modelo de
pontuação onde você, Player, poderá vencer os bolões, mesmo entrando aos 45´do
segundo tempo e, mesmo se você não acertar nada, apenas colocando o palpite, já
estará pontuando.
A tabela abaixo ilustra os tipos de pontuação, bem como os pontos para cada uma:
Tipo de Acerto
Na gaveta
De prima
Na trave e entrou
Gol de honra
Leitão da noite
Não preencheu

Sigla
NG
DP
TE
GH
LN
NP

Pontos
15
12
8
4
1
0

Descrição
Acerta o resultado na cabeça
Acerta o vencedor + 1 placar
Acerta o vencedor/empate
Acerta só 1 placar de um dos times
Não acerta, mas preencheu
Não preencheu

Abaixo alguns exemplos de resultados com a respectiva pontuação
•

Na gaveta (NG)
Palpite
Resultado real
Time A 3x1 Time B
Time A 3x1 Time B
O palpite é exatamente igual ao resultado real.

•

De prima (DP)
Palpite
Resultado real
Time A 2x4 Time B
Time A 1x4 Time B
O palpite acerta o vencedor e o número de gols de um dos times.

•

Na trave e entrou (TE)
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Palpite
Resultado real
Time A 3x3 Time B
Time A 1x1 Time B
Time A 2x3 Time B
Time A 1x2 Time B
O palpite acerta o vencedor ou resultado de empate, mas não acerta o número
de gols dos times.
•

Gol de honra (GH)
Palpite
Resultado real
Time A 2x1 Time B
Time A 0x1 Time B
O palpite acerta apenas o número de gols de um dos times.

•

Leitão da noite (LN)
Palpite
Resultado real
Time A 1x1 Time B
Time A 3x0 Time B
O palpite não acerta nada, mas o player pontua por ter preenchido o palpite

A emoção vai ser até o fim. Cada rodada dos campeonatos tem um peso na pontuação.
Conforme o avanço, os pontos conquistados são multiplicados pela rodada. Exemplo:
Na rodada 1, o Player 1 fez 100 pontos. Estes pontos são multiplicados pelo número da rodada,
então temos 100x1=100. Na rodada 19, o Player 1 fez 92 pontos, então temos 92x19=1748! A
tabela abaixo ilustra melhor e usa a Séria A com exemplo.
Rodada
1
5
10
15
20
25
30
38

Pontos dos palpites
150
70
80
73
91
60
55
150

Pontos finais
150x1 = 150
70x5 = 350
80x10 = 800
73x15 = 1095
91x20 = 1820
25*60 = 1500
55x30 = 1.650
150x38 = 5.700

Os palpites poderão ser feitos sempre até 20 minutos antes do início das partidas. Se a partida
for adiada, o palpite poderá ser feito, até 20 minutos antes da nova data e horário da partida.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. O Players Clube não se responsabilizará por eventuais prejuízos que os participantes
possam ter, da aceitação do prêmio, ou ainda, de situações que estejam fora do
controle da Promotora, contanto que não fique demonstrada a responsabilidade da
empresa. Em caráter meramente exemplificativo, citam-se as seguintes situações:
8.1.1. Por qualquer impedimento do participante em se conectar à internet, não
garantindo o acesso ininterrupto ou livre de erros à internet e ao site da
Promoção;

5

Regulamento Bolões Players Clube
8.1.2. Pelas assinaturas que não forem realizadas por problemas na transmissão
de dados no servidor, em provedores de acessos dos usuários ou ainda por
falta de energia elétrica, sem exclusão das demais situações decorrentes de
caso fortuito ou força maior;
8.1.3. Por perda de dados, falhas e informações relativas ao uso do sistema, por
falhas ou interrupções na internet, e ainda, por fraudes ou prejuízos
ocasionados pela quebra de sigilo por parte do participante em relação a
seu login e senha pessoal.
8.2. Os assinantes que tiverem suas inscrições validadas pelo Players Clube estarão
cientes e concordes que poderão receber informações sobre os bolões, via e-mail,
o que não implicará em qualquer custo para o participante.
8.3. É responsabilidade do participante a atualização dos seus dados de identificação e
demais dados cadastrais para fins de comunicação com o Players Clube.
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