
 

 

 

Regulamento do Bolão Afipea 

Copa do Mundo Rússia 2018 
 

DA PARTICIPAÇÃO 

1. Apenas filiados da Afipea, em situação regular, poderão participar, com           
exceção dos membros da Diretoria Executiva. 

 

DAS APOSTAS 

2. As apostas devem ser feitas em formulário fornecido pela Afipea, que devem             
ser preenchidos e assinados, em uma das sedes da entidade, antes do início             
de cada fase do campeonato. 

2.1. O participante ficará com a cópia de suas apostas e o formulário             
original preenchido ficará mantido em uma das sedes da Afipea, em Brasília ou             
no Rio de Janeiro. 

2.2. O Bolão da Afipea considerará a Fase de Grupos como primeira            
fase com três rodadas; as Oitavas de Final como segunda fase; as Quartas de              
Final como terceira fase; as Semifinais como quarta fase; a disputa pelo            
terceiro lugar e a Final como quinta e última fase. 

2.3. Para os participantes que registrarem suas apostas após o início de            
qualquer uma das rodadas ou fases, as partidas já realizadas serão           
desconsideradas e não serão pontuadas. 

 

DA PONTUAÇÃO 

3. Os participantes acumularão pontos a cada rodada na forma descrita a            
seguir: 

3.1. Na Fase de Grupos, o palpiteiro pontua se acertar: 

• O resultado da partida (o vencedor ou empate): 1 ponto 

 



• O placar exato da partida: 2 pontos 
• As Seleções classificadas para as oitavas de final: 1 ponto por           

acerto/Seleção 
• A ordem de classificação (1º e 2º lugares dos grupos): 2 pontos 

Podendo acumular até 176 pontos na primeira fase do campeonato. 

3.2. Nas oitavas de final, quartas de final e disputa do 3º lugar, o              
palpiteiro pontua se acertar: 

• A Seleção classificada: 1 ponto 
• A forma classificação da Seleção vencedora (tempo regulamentar,        

prorrogação ou pênaltis): 2 pontos 
• O placar exato: 3 pontos 

Podendo acumular até 48 pontos nas oitavas, 24 pontos nas quartas e 6             
pontos na disputa do 3º lugar. 

3.3. Nas semifinais e final, o palpiteiro pontua se acertar: 

• A Seleção classificada: 2 pontos 
• A forma classificação da Seleção vencedora (tempo regulamentar,        

prorrogação ou pênaltis): 4 pontos 
• O placar exato: 6 pontos 

Podendo acumular até 24 pontos nas semifinais e 12 pontos na final. 

3.4. Para pontos extras, o palpiteiro pontua se acertar: 

• O nome do artilheiro do campeonato: 5 pontos 
• O nome do melhor jogador do campeonato segundo a FIFA: 5 pontos 

Podendo acumular até 300 pontos em todo o bolão. 

3.4.1. As apostas dos pontos extras devem necessariamente ser         
feitas no formulário da primeira fase e não serão consideradas se           
preenchidas após a realização de uma ou mais partidas. 

3.4.2. Caso haja mais de um artilheiro no campeonato, o          
participante acumula os pontos extras para o acerto de qualquer um           
deles. 

 

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

4. Os critérios de desempate seguirão a seguinte ordem: 

 



4.1. Terá vantagem o participante que acertar a seleção campeã da           
Copa do Mundo Rússia 2018; 

4.2. Terá vantagem o participante que tiver alcançado maior pontuação          
nas fases eliminatórias; 

4.3. Terá vantagem o participante que tiver alcançado maior pontuação          
na fase de grupos; 

4.4. Terá vantagem o participante que for filiado a mais tempo; 

4.5. Terá vantagem o participante de maior idade; 

4.6. Persistindo empate ou, caso algum critério anterior não possa ser           
aplicado, em última instância, o vencedor será escolhido na sorte (sorteio,           
lançamento de cara ou coroa, etc.) 

 

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

5. Os resultados parciais, assim como os nomes dos premiados no final do             
Bolão, sempre serão divulgados no site da Afipea – www.afipeasindical.org.br –           
no Facebook da entidade e em mural, na sede da Associação. 

5.1. A periodicidade da divulgação se dará da seguinte forma: 

5.1.1. Na primeira fase do campeonato, o ranking dos         
participantes será divulgado ao final de cada rodada; 

5.1.2. Após as Oitavas de Final, o ranking será atualizado e           
divulgado dia 04 de julho; 

5.1.3. Após as Quartas de Final, o ranking será atualizado e           
divulgado dia 09 de julho;  

5.1.4. Após as Semifinais, o ranking será atualizado e divulgado          
dia 12 de julho; 

5.1.5. O resultado final do Bolão será divulgado após o anuncio,           
pela FIFA, do melhor jogador do campeonato. 

 

DA PREMIAÇÃO 

6. A entrega dos prêmios será realizada por membro da Diretoria Executiva, em             
Brasília ou no Rio de Janeiro, nas sedes da Afipea em horário a ser combinado               
com os ganhadores.  

 

http://www.afipeasindical.org.br/


6.1. Os três maiores pontuadores receberão os seguintes prêmios: 

6.1.1. Uma SmarTV de 43” para o primeiro lugar; 

6.1.2. Um Smartphone Samsung J7 Prime para o segundo lugar; 

6.1.3. A camisa oficial de um time de futebol a escolha do terceiro             
lugar, no limite de R$ 500 (quinhentos reais). 

 


