
 

LIGA CARTOLA AABB-SP 
(CAMPEONATO BRASILEIRO – 2021) 

 
Regulamento geral 

 
Capítulo I – Da finalidade: 
 

Art. 1º - Proporcionar lazer, entretenimento e maior interatividade entre os associados da 
AABB-SP. 

 
Capítulo II – Da organização: 
 

Art. 2º - O presente regulamento contém as disposições normativas que regerão esta Liga. 
 
Art. 3° - A Comissão Organizadora será constituída por: 

a. – Vice Presidente de Esportes; 
b. – Coordenador de Esportes; 
c. – Funcionários do Departamento de Esportes. 

 
Art. 4° - Compete à Comissão Organizadora: 

a. – Elaborar e seguir o presente normativo da Liga Cartola AABB-SP; 
b. – Acompanhar o Campeonato Brasileiro e seguir as regras oficiais do Jogo 

CartolaFC; 
c. – Divulgar os resultados e premiados no site da AABB-SP. 

 
Art. 5º - Este regulamento parte do princípio de que todos os participantes são conhecedores 
do mesmo e das regras oficiais do jogo Cartola FC e, que, uma vez inscritos, aceitam e acatam 
todas as disposições deste regulamento. 

 
Capítulo III – Das inscrições: 
 

Art. 6º - Poderão se inscrever associados do sexo masculino e feminino, com idade livre, 
regularmente inscritos no quadro social da AABB-SP. 
 
Art. 7º - As inscrições serão gratuitas. 
 
Art. 8º - O período de inscrição das equipes para participação da Liga, iniciará dia 15 de março.  
Recomendamos que se inscrevam antes do início da competição do Campeonato Brasileiro-
2021, para que possam aproveitar as pontuações desde o início da primeira rodada. 
 
Art. 9º - As inscrições poderão ocorrer de três formas: via formulário de pré-inscrição 
(https://forms.gle/ViCXsVkAiWaBYJDTA), por telefone (5519-5537), ou presencialmente no 
departamento de Esportes. 
 
Art. 10º - Cada associado poderá inscrever apenas 1 time na liga, que não poderá mudar o 
nome após a inscrição. 
 
Art. 11º - As inscrições serão efetivadas somente após cada participante criar a conta no 
CartolaFC e comunicar o nome do seu time para o departamento de esportes, para 
acompanhamento e premiação. 

https://forms.gle/ViCXsVkAiWaBYJDTA


 

 
Art. 12º - É de responsabilidade do associado acompanhar a sua inclusão na Liga Cartola 
AABB-SP e havendo alguma dúvida, deverá entrar em contato com o Depto. de Esportes. 

 
Capítulo IV – Do Sistema de disputa e Dos jogos: 

 
Art. 13º - A disputa será entre todos dentro da Liga Cartola da AABB-SP e serão premiados os 
melhores:  da rodada, mensal, turno, returno e geral. 
 
Art. 14º - É de responsabilidade do associado escalar e acompanhar a sua equipe. 
 
Art. 15º - Referente à pontuação das equipes, regras de funcionalidade, scouts e classificação, 
serão seguidos os resultados através do aplicativo oficial Cartola FC. 

 
 Capítulo V – Da premiação:  
 
Art. 16º - Premiações: 
 

- Melhor de cada rodada:  Foto divulgada no site da AABB-SP; 

- Melhor do mês: medalha + Foto divulgada no site da AABB-SP + Vale Boliche de 1h. 

- 1°, 2° e 3°s Colocados do primeiro e segundo turno: Troféu + Vale Boliche de 1h + Vale 

curso de 30 dias + camiseta de evento da AABB-SP + Foto divulgada no site da AABB-SP; 

-1°, 2° e 3°s Colocados geral:  Troféu + Passaporte de 1 mês para o Boliche + 2 Vales cursos 

de 30 dias + camiseta de futsal da AABB-SP + Foto divulgada no site da AABB-SP; 

* Consulte os regulamentos dos vales: aula e boliche. 

Art. 17º - A solenidade de entrega das premiações, em função da pandemia, poderá ocorrer 
individualmente no departamento de esportes, em horário combinado com os premiados. 

 
Capítulo VI – Do critério de desempate: 

 
Art. 18º - Em caso de empate a equipe com: 
 

 1º Maior pontuação em uma única rodada; 

 2º Segunda maior pontuação em uma única rodada; 

 3º Terceira maior pontuação em uma única rodada; 

 4º Se ainda persistir o empate, todos serão premiados. 

 

Art. 19º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA – DEPARTAMENTO DE ESPORTES 

 
 


