REGULAMENTO DO BOLÃO SOLIDÁRIO – Copa 2018
1) QUEM ESTÁ ORGANIZANDO?

O BOLÃO SOLIDÁRIO – Copa 2018 é uma ação conjunta organizada, pelo Centro de Pastoral e Solidariedade, Escola de Ciências
da Saúde e Parque Esportivo da PUCRS. A ação tem como finalidades promover a solidariedade, o entretenimento e a integração.

2) QUEM PODE PARTICIPAR?

A participação no BOLÃO SOLIDÁRIO – Copa 2018 é aberta a todos os interessados. Poderão participar individualmente, em
duplas, trios ou pequenos grupos.

3) COMO PARTICIPAR?

Para participar, basta acessar um dos seguintes sites:
- Escola de Ciências da Saúde: http://www.pucrs.br/saude
- Parque Esportivo: http://www.pucrs.br/parqueesportivo
- Centro de Pastoral e Solidariedade: http://www.pucrs.br/pastoral
Você deve:
- Ler atentamente o regulamento do BOLÃO SOLIDÁRIO – Copa 2018;
- Imprimir a planilha oficial do evento;
- Preencher a planilha (a caneta) com os palpites para as oitavas de final, quartas de final, semifinal e final (1º, 2º, 3º e 4º lugar)
dos jogos da Copa 2018;
- Entregar a planilha BOLÃO SOLIDÁRIO – COPA 2018, impressa e devidamente preenchida, JUNTAMENTE COM A DOAÇÃO de
uma das opções apresentadas no item 5 desse regulamento.
IMPORTANTE: O único documento considerado válido para a contagem de pontos, para fins de premiação, é a planilha do BOLÃO
SOLIDÁRIO – COPA 2018, contendo os dados de identificação e os palpites do participante, devidamente entregue pelos meios e
nas condições descritos no parágrafo anterior.

4) QUAL O PRAZO PARA INSCRIÇÃO?

No dia 14 de junho, às 12 horas (horário de Brasília), inicia a Copa 2018. A fase de classificação vai até o dia 28 de junho.
As inscrições deverão ser entregues até o dia 30/06/2018 (sábado), às 9 horas, em um dos três locais:
- Secretaria Geral da Escola de Ciências da Saúde (prédio 81, 6º andar, sala 603);
- Recepção do Parque Esportivo (prédio 81, térreo);
- Centro de Pastoral e Solidariedade (prédio 1, sala 109).

5) QUAIS SÃO AS POSSÍVEIS DOAÇÕES PARA INSCRIÇÃO?

A inscrição para participar do BOLÃO SOLIDÁRIO – Copa 2018, será a doação de UMA das opções abaixo:
OPÇÃO 1

Doze (12) caixas de leite longa vida integral de 1,0 litro cada;

OPÇÃO 2

Um pacote de fraldas para criança - tamanho G;

OPÇÃO 3

Um pacote de fraldas geriátricas;

OPÇÃO 4

Kit higiene (1 shampoo; 1 sabonete líquido; 1 desodorante spray; 1 creme dental)

6) ONDE SERÃO ENTREGUES OS MATERIAIS ARRECADADOS?

Os materiais arrecadados com as inscrições serão doados para:
- Lar Santo Antônio dos Excepcionais (http://www.larsantoantonio.com.br);
- Sociedade Portoalegrense de Auxílio aos Necessitados - SPAAN (http://spaan.org.br);
- Casa do Menino Jesus de Praga (http://www.casadomenino.org.br);
- Asilo Padre Cacique (http://www.asilopadrecacique.org.br).
- Escola Marista de Educação Infantil Menino Jesus (https://goo.gl/U75oX3).

7) COMO EU PONTUO E ACOMPANHO O BOLÃO?

Para apurar a pontuação de cada participante do BOLÃO SOLIDÁRIO – Copa 2018, serão considerados os placares oficiais dos
jogos do tempo normal, ou seja, os primeiros 90 minutos das partidas mais os acréscimos concedidos pelo árbitro, em cada um
de seus períodos. Não serão considerados os gols marcados na prorrogação ou decisão por pênaltis.
A partir das oitavas de final, a pontuação do BOLÃO SOLIDÁRIO – Copa 2018, será feita da seguinte forma:
DESCRIÇÃO

PONTO(S)

Acertar o número de gols marcados pelo vencedor do jogo.

5

Acertar o número de gols marcados pelo perdedor do jogo.

5

Para cada time certo entre os classificados para as Quartas-de-Final.

5

Para cada time certo entre os classificados para as Semi-Finais.

10

Para cada time certo entre os classificados para a Final.

15

Para quem acertar o 4º colocado.

15

Para quem acertar o 3º colocado.

20

Para quem acertar o Vice-Campeão.

25

Para quem acertar o Campeão.

30

Para quem acertar o Artilheiro da Copa.

20

A Comissão Organizadora do BOLÃO SOLIDÁRIO – COPA 2018 disponibilizará, até às 11 horas do dia 30 de junho, a relação
completa dos participantes e a imagem da planilha (sem os dados de contato) de seus palpites no facebook do Curso de Educação
Física da PUCRS. Dessa forma, todos poderão conferir seus palpites e os de todos os outros participantes.
Para acompanhar o resultado do BOLÃO SOLIDÁRIO – COPA 2018, a pontuação dos participantes será divulgada nas seguintes
páginas do Facebook:
Curso de Educação Física (www.facebook.com/FEFID.Oficial),
Parque Esportivo (https://www.facebook.com/parqueesportivopucrs/)
Centro de Pastoral e Solidariedade (www.facebook.com/pastoralpucrs/)

8) QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS DE DESEMPATE?

O Em caso de empate na pontuação entre os participantes do Bolão, o desempate será realizado da seguinte forma:
1º) Quem acertar o Campeão;
2º) Quem acertar o Vice-Campeão;
3º) Quem acertar o Terceiro Lugar;
4º) Quem acertar o maior número de placares exatos (resultado dos dois times);
5º) Caso persista o empate, haverá sorteio.

8) QUAL A PREMIAÇÃO PARA OS VENCEDORES?

1º lugar – 1 hora no campo sintético (11) do Parque Esportivo da PUCRS;
2º lugar – 1 hora no campo sintético (7) do Parque Esportivo da PUCRS;
3º lugar – 1 hora no campo sintético (5) de do Parque Esportivo da PUCRS;
4º lugar – 1 hora na quadra de tênis do Parque Esportivo da PUCRS;
5º lugar – 1 hora na quadra de areia do Parque Esportivo da PUCRS.
IMPORTANTE: Os vencedores do BOLÃO SOLIDÁRIO – COPA 2018, deverão realizar o agendamento dos horários das quadras na
secretaria do Parque Esportivo, no prédio 81, térreo, sala 110, de acordo com a disponibilidade dos espaços esportivos.

9) DÚVIDAS?

Em caso de dúvidas sobre o BOLÃO SOLIDÁRIO – Copa 2018, você pode enviar e-mail para Prof. Lúcio Brandt
(lucio.brandt@pucrs.br). Os casos não contemplados nesse regulamento serão avaliados pela Comissão Organizadora do
BOLÃO SOLIDÁRIO – Copa 2018.

