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REGULAMENTO 

Art. 1º. O Adeboleiros Ranking tem como objetivo classificar os atletas Adeboleiros de acordo com 

suas participações e resultados nos Campeonatos Adeboleiros realizados anualmente, valorizando os 

atletas comprometidos e de grande categoria, que tanto valorizam nosso projeto. 

Art. 2º. A classificação do atleta no Adeboleiros Ranking se dará pela soma de sua pontuação de 

acordo com os critérios objetivos descritos abaixo, multiplicada pela quantidade de participações nas 

partidas do respectivo Campeonato: 

§ 1º -  DO TORNEIO INÍCIO: 

A. CAMPEÃO: 10 pontos. 

§ 2º -  DO CAMPEONATO: 

A. VITÓRIA: 03 pontos. 

B. EMPATE: 01 ponto. 

C. CAMPEÃO: 30 pontos. 

D. VICE-CAMPEÃO: 20 pontos. 

E. TERCEIRO LUGAR: 12 pontos. 

F. QUARTO LUGAR: 08 pontos. 

G. QUINTO LUGAR: 05 pontos. 

H. SEXTO LUGAR: 03 pontos. 

Art. 3º. A confirmação da participação do atleta nas partidas se dará por meio da assinatura da súmula 

de jogo. 

Art. 4º. As pontuações de cada atleta somente serão computadas ao final de cada Campeonato, não 

havendo contagem parcial. 
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Art. 5º. Os atletas sem pontuação não constarão no Adeboleiros Ranking. 

Art. 6º. Ao final dos Campeonatos de cada ano, na festa de premiação, será realizada a divulgação e a 

homenagem ao atleta Adeboleiros Ranking 01. 

Art. 7º. Os três atletas melhores posicionados no Adeboleiros Ranking, que se inscreverem no 

Adebolão ano seguinte, terão desconto na taxa de inscrição do respectivo Campeonato Adeboleiros, de 

acordo com os seguintes critérios: 

§ 1º -  Adeboleiros Ranking 01 – 100%. 

§ 2º -  Adeboleiros Ranking 02 – 50%. 

§ 3º -  Adeboleiros Ranking 03 – 25%. 

Art. 8º. Em busca de tornar cada vez mais justa a classificação dos atletas participantes, o 

Regulamento do Adeboleiros Ranking poderá ser alterado para adequação no sistema de pontuação a 

qualquer tempo, sendo que os novos critérios não retroagirão para as pontuações já estabelecidas, 

sendo aplicados somente ao Campeonato Adeboleiros seguinte às alterações. 

Art. 9º. O presente regulamento terá validade a partir do Campeonato Adeboleiros 2013. 

Brasília, 01 de fevereiro de 2013.  

 


