
CAMPEONATO GRAPIÚNA 202, REGRAS DO EVENTO E SEUS JOGOS  

• O evento será ABERTO para todos os atletas da Bahia que queiram participar. 

 • Teremos categorias por idade e por nível técnico (Ranking) 

 • Os atletas desconhecidos serão alocados na última divisão  

DAS INSCRIÇÕES E PREMIAÇÕES 

 Premiações com medalhas  

• As inscrições 2019 serão no valor de 30 reais.  

• ESTUDANTES INICIANTES terão 50% de desconto na inscrição • Teremos 5 VAGAS 

GRATUITAS para INICIANTES DE ESCOLA PÚBLICA DE ITABUNA que nunca participaram dos 

nossos eventos.  

• A 3º E 4º DIVISÕES terão sua premiação em dinheiro SE HOUVER PATROCINIO JÁ 

GARANTIDO POR PARCEIROS DO ESPORTE. 

 • As premiações em dinheiro da 1º e 2º DIVISÕES serão em medalhas e os valores em dinheiro 

serão computados nos seguintes critérios:  

1. Os participantes que quiserem disputar partidas em dinheiro, pagarão 30 reais a mais, além 

dos 30 reais da inscrição do torneio, um total de R$60,00.  

2. A participação do denominado “Rachão” NÃO SERÁ OBRIGATÓRIA, contudo, o atleta que 

não pagar os R$30,00 do rachão, também não poderá receber premiação em dinheiro, apenas 

jogará normalmente suas partidas e concorrerá a medalhas.  

3. A 3º E 4º DIVISÕES terão seu RACHÃO PRÓPRIO, baseado no valor de DOAÇÃO DE 

PATROCÍNIO + porcentagem da inscrição de cada atleta escolhido pela organização do evento, 

NÃO SENDO necessário o pagamento de 30 reais extra.  

4. O DENOMINADO RACHÃO só existirá nas categorias por nível técnico(divisões), não valendo 

dinheiro nas categorias por idade, que receberão apenas medalhas. CRITÉRIO DE DIVISÃO 

FINANCEIRA DO RACHÃO  

• A divisão do valor será por SETS ganhos, ou seja, todos os SETS de cada partida valerão 

dinheiro.  

• O raciocínio da divisão será o seguinte:  

Valor arrecadado = Valor de 1 jogo ÷ 5 sets =valor de 1 set Ex: R$240,00 = 30,00 ÷ 5 = 6,00 set 8 

jogos  

IMPORTANTE: Quem perder para alguém que não pagou o rachão, não perderá dinheiro para 

ela naquele jogo, perderá apenas os pontos da partida. Se essa derrota for nas eliminatórias, o 

valor deixado pelo perdedor que pagou o rachão, será 70% para o campeão e 30% para o vice, 

fora o valor dos sets conquistado por cada um dos finalistas durante a competição. Se por um 

acaso, os finalistas forem duas pessoas que não pagaram o rachão, o maior montante ficará 

para o PAGANTE DO RACHÃO que chegou mais longe.  

DÚvidas pelo zap (73)99152-1150 Prof. Marcos Junior 


