BOLÃO DAS ELIMINATÓRIAS
COPA DO MUNDO 2022
O BOLÃO contempla as 18 RODADAS das
ELIMINATÓRIAS NA AMÉRICA DO SUL.
A PRINCIPAL INTENÇÃO DA BRINCADEIRA É INTEGRAR
OS PARTICIPANTES EM DESCONTRAÇÃO

NÃO TEM TAXA DE ADESÃO
EXCLUSIVO AOS PARTICIPANTES DA LIGA PESSOAL DA TRAMELA

_______________________________________________
para participar, os pretendentes devem se cadastrar e/ou logar no site

www.futebolnoboteco.com.br
posteriormente poderão anotar os seus palpites jogo a jogo,
até o horário em que cada jogo estiver agendado para iniciar.
_______________________________________________________________

*ATENÇÃO PARA OS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO*
- CRITÉRIO PADRÃO DE PONTUAÇÃO:
Acertando o vencedor da partida ou a igualdade no placar: 3 pontos.
Acertando o vencedor e o número de gols de um dos dois times: + 1 ponto extra.
Acertando o placar do jogo: + 3 pontos extras.
IMPORTANTE: É IMPRESCINDÍVEL ACERTAR O VENCEDOR DA PARTIDA OU A
IGUALDADE NO PLACAR PARA PONTUAR E SOMAR PONTOS!!!
Exemplo:
Se o participante palpitar em um determinado jogo o placar de (2 x 1) e o placar real for
de (2 x 0), ele somará 3 pontos por ter acertado o vencedor e + 1 ponto extra por ter
acertado apenas o número de gols de um dos dois times.
Acertando o vencedor, mesmo que acerte o número de gols do time derrotado, ele
pontuará + 1 ponto extra além dos 3 pontos por ter acertado o vencedor, porém,
acertando o número de gols dos dois times ele somará + 3 pontos extras por ter
acertado o placar do jogo além dos 3 pontos por ter acertado o vencedor.
Lembramos que o participante não pontuará acertando o placar inverso ou
acertando o número de gols de um dos dois times sem ter acertado o time
vencedor.
Em caso de empate o participante só pontuará com 3 pontos se palpitar pela
igualdade no placar e + 3 pontos extras se acertar o placar real que determinou o
empate.

- A SEQUÊNCIA DOS 4 TIMES PRIMEIROS COLOCADOS:
Os participantes deverão elencar os 4 primeiros colocados nas eliminatórias sulamericanas para a Copa do Mundo em 2022.
A pontuação para os acertos serão:
1º colocado - 6 pontos
2º colocado - 6 pontos
3º colocado - 6 pontos
4º colocado - 6 pontos
A sequência correta proporciona a soma de 24 pontos na pontuação do participante.

- O ARTILHEIRO DAS ELIMINATÓRIAS:
Os participantes deverão determinar qual jogador será o ARTILHEIRO DAS
ELIMINATÓRIAS e a pontuação para o acerto será de 6 pontos.
Já o participante que além de acertar o artilheiro também acertar a quantidade de gols
marcados por ele na competição pontuará + 8 pontos.

IMPORTANTE: A possibilidade de alteração do palpite dos 4 primeiros colocados, do
artilheiro e quantidade de gols por ele marcados será travada juntamente com o início
do 1º jogo da 16ª RODADA (a ante penúltima da competição). Serão apenas 3
rodadas posteriores a decisão!
_____________________________________________________________________

PREMIAÇÕES
POSIÇÃO
PREMIAÇÃO
1º lugar ............................................................................................................ R$400,00
2º lugar ............................................................................................................ R$200,00
3º lugar ............................................................................................................ R$100,00
4º lugar .............................................................................................................. R$50,00

NÃO SERÃO ARRECADADAS ADESÕES EM FORMA DE
CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA BRINCADEIRA!

