
BOLÃO DA 

CHAMPIONS LEAGUE 
2020 

 

FASES FINAS (29 Jogos) 
 

(16 jogos das Oitavas, 8 jogos das quartas, 4 jogos das Semifinais e o jogo da Grande Final). 
Com exceção da final, em todos os outros confrontos serão considerados os jogos de IDA e VOLTA. 

 

O BOLÃO contempla os 29 jogos das fases finais da CHAMPIONS LEAGUE 2019. 
 

A principal intenção da brincadeira é de 
integrar os participantes em descontração. 

 

Este bolão será exclusivo aos participantes da LIGA do 
PESSOAL DA TRAMELA no Cartola FC 2020. Os que já se 
comprometeram com a LIGA pagando ao menos R$ 100,00 até 
18/02/2020 poderão participar... 

www.futebolnoboteco.com.br 
 

os palpites jogo a jogo, poderão ser anotados e alterados até 
o horário em que cada jogo estiver agendado para iniciar 
seguindo este regulamento. 
 

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. 
 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 1: 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. 
 



- SEMIFINAIS E FINAL: Nos 5 jogos referentes as semifinais e final da CHAMPIONS 
LEAGUE 2020 a pontuação para quem CRAVAR o placar do jogo, será mais 
representativa! Nas semifinais terá o valor de 8 pontos e nas finais 10 pontos. Atenção, a 
pontuação será diferenciada somente para quem CRAVAR o placar em algum dos jogos 
das fases citadas. 
 
 

- A SEQUÊNCIA DOS 4 TIMES PRIMEIROS COLOCADOS: Os participantes 
deverão elencar os 4 primeiros colocados na CHAMPIONS LEAGUE. A pontuação para 
os acertos serão: 
 

1º colocado 8 pontos 
2º colocado 6 pontos 
3º colocado 4 pontos 
4º colocado 2 pontos 
 

A sequência correta proporciona a soma de 20 pontos na pontuação do participante. 
 

A possibilidade de alteração para estes 4 palpites será travada juntamente com o início 
do 1º jogo da VOLTA das QUARTAS de final. 
 

- O ARTILHEIRO DA CHAMPIONS LEAGUE: Os participantes deverão determinar 
o ARTILHEIRO DA COMPETIÇÃO e a pontuação para o acerto será de 6 pontos e MAIS 
10 pontos para aquele que acertar a quantidade de gols marcados pelo Artilheiro. 
 

A possibilidade de alteração para estes 2 palpites será travada juntamente com o início 
do 1º jogo da IDA das SEMIFINAIS. 
 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 2: Os palpites são VÁLIDOS para os 90 minutos + 
acréscimos dos jogos. Os gols marcados nas possíveis PRORROGAÇÕES e decisões 
por PÊNALTIS, se houverem, serão considerados para a PONTUAÇÃO BÔNUS DE 
PRORROGAÇÃO E DECISÃO POR PÊNALTIS (**) 
 

- PRORROGAÇÃO E DECISÃO POR PÊNALTIS 
PONTUAÇÃO BÔNUS: TODOS OS PARTICIPANTES DEVERÃO PALPITAR EM 
PLACARES PARA A POSSÍVEL PRORROGAÇÃO E TAMBÉM POSSÍVEL DECISÃO POR 
PÊNALTIS EM TODOS OS JOGOS DE VOLTA. Porém, a pontuação será DIFERENCIADA 
entre os palpites que definem o VENCEDOR no TEMPO NORMAL + ACRÉSCIMOS e os 
palpites que levam a decisão para uma possível PRORROGAÇÃO e também possível 
decisão por PÊNALTIS. A DIFERENÇA se fará da seguinte forma: Os participantes que 
palpitarem no resultado durante o TEMPO NORMAL + ACRÉSCIMOS que leva a decisão 
da VAGA ou TÍTULO para uma PRORROGAÇÃO de mais 30 minutos, entendendo que a 
VAGA ou TÍTULO será decidida na PRORROGAÇÃO ou decisão por PÊNALTIS, 
pontuarão de acordo com o critério padrão de pontuação (*) para seus palpites na 
PRORROGAÇÃO. E se da mesma forma fizerem para o palpite da PRORROGAÇÃO, 
também pontuarão de acordo com o critério padrão de pontuação (*) na decisão por 
PÊNALTIS. 
Já os participantes que PALPITAREM no resultado que define a VAGA ou TÍTULO 
durante o TEMPO NORMAL + ACRÉSCIMOS, pontuarão pela METADE (relacionado ao 
critério padrão de pontuação (*)) na PRORROGAÇÃO (**). O mesmo acontecerá (para a 
decisão por PÊNALTIS) com os participantes que, mesmo palpitando no resultado 
durante o TEMPO NORMAL + ACRÉSCIMOS que leva a decisão da VAGA ou TÍTULO para 
uma PRORROGAÇÃO de mais 30 minutos, durante o TEMPO NORMAL + ACRÉSCIMOS, 
palpitarem em um resultado que define a VAGA ou TÍTULO na PRORROGAÇÃO (**). 
Agora, os participantes que palpitarem na PRORROGAÇÃO por um resultado que define 
a VAGA ou TÍTULO já tendo palpitado também por um resultado que encerrasse o 
confronto no TEMPO NORMAL + ACRÉSCIMOS, pontuarão em UM TERÇO (1/3) 
(relacionado ao critério padrão de pontuação (*)) na decisão por PÊNALTIS (***). 
 



- CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO BÔNUS (METADE) (**): (Possível acontecer em casos 
específicos de PRORROGAÇÕES e decisões por PÊNALTIS) 
- Acertando o vencedor da prorrogação ou a igualdade no placar: 1.5 pontos.  
- Acertando o vencedor e o número de gols de um dos dois times: + 0.5 ponto extra. 
- Acertando o placar da prorrogação: + 1,5 pontos extras. 
 

- CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO BÔNUS (UM TERÇO (1/3)) (***): (Possível acontecer em 
caso específico de decisões por PÊNALTIS) 
- Acertando o vencedor da decisão por pênaltis: 1 ponto.  
- Acertando o vencedor da decisão por pênaltis e o número de gols de um dos dois times: + 
0.33 ponto extra. 
- Acertando o placar da decisão por pênaltis: + 1 ponto extra. 
 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 3: Os palpites para as prorrogações e decisões por 
pênaltis, NÃO incluem o placar do tempo normal + acréscimos. 
 

PREMIAÇÕES: 
 

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

 

Posição Prêmio 

1º lugar  ......................................................................................................................R$400,00 

2º lugar ......................................................................................................................R$300,00 

3º lugar ......................................................................................................................R$200,00 

4º lugar ......................................................................................................................R$150,00 

5º lugar ......................................................................................................................R$100,00 

6º lugar ........................................................................................................................R$50,00 

 


