REGULAMENTO LIGA ANUAL CARTOLA MIL GRAU 2019
1. O Cartoleiro que efetuar o pagamento da inscrição, concorda com os seguintes
termos:
2. A Liga Anual do CARTOLAMILGRAU.COM será monitorada diretamente pelo site
oficial do CARTOLA FC. As decisões do Cartola FC serão sempre soberanas.
Iremos sempre respeitar as decisões do Cartola para definir os pontos e colocação
de cada participante.
3. Após o início da 01ª rodada, o cartoleiro NÃO poderá mais alterar o nome do time
que inscreveu na liga, pois isso implicaria em alguns problemas nas pontuações
parciais. ( Já aconteceu de mudarem o nome do time e a pontuação da liga zerar).
Não adicionaremos seu time novamente, caso algum erro aconteça. Quem quiser
mudar o nome do time, altere antes de iniciar a 01ª rodada.
4. É permitido a participação com mais de um time na Liga Anual do
CARTOLAMILGRAU.COM. Cada cartoleiro poderá participar com quantos times
quiser, desde que faça o pagamento individual de cada time.
5. Caso ocorra o empate de pontuação, os prêmios serão somados e divididos entre as
partes.
6. Nossa liga premia por rodada, mês, turnos, premiação final do ano, além do prêmio
para o maior em cartoletas. Vale ressaltar que os prêmios mensais de 2019 serão
válidos apenas nos meses que tiverem TRÊS ou mais rodadas.
INSCRIÇÃO:
7. Para inscrever-se na Liga, é necessário que possua uma conta junto ao Cartola FC,
e que tenha espaço em seu cadastro para participar de uma liga via site oficial.
8. Depois de encerradas, não adicionaremos mais nenhum participante.
9. Após o pagamento de sua inscrição, você deverá enviar o comprovante e nome do
seu time para nosso WhatsApp.
10. O cartoleiro terá direito a participar dos nossos grupos exclusivos para participantes
da Liga Anual 2019. E também será avisado sobre as nossas ligas mata-mata, os
bolões da rodada, e as ligas mensais antes delas serem divulgadas para o público
em geral.
11. O convite da liga só será enviado após a confirmação do pagamento.
12. Em hipótese alguma seu dinheiro será devolvido em caso de arrependimento.
13. O valor da inscrição poderá ser parcelado, ou pago à vista, como o cartoleiro
preferir.
14. Todo cartoleiro que participar da liga anual cmg 2019 deve estar de acordo com os
termos descritos acima.

