
 

 

Regulamento da Promoção Palpite Campeão Asttter 

Bolão dos Campeonatos Estaduais 2021 

 

1) Poderão participar Promoção Palpite Campeão Asttter os associados e 

dependentes (cônjuge e filhos) no período de 20/02/21 a 24/03/21. 

2) Para participar, cada associado e/ou dependente deverá preencher o formulário 

próprio da promoção com o seu palpite. 

3) Cada associado ou dependente deverá enviar apenas um palpite. Caso seja 

enviado mais de um palpite por participante, será considerado o que for 

recebido por último. 

4) Cada participante concorre individualmente aos sorteios e ao prêmio final. 

5) Os palpites deverão ser encaminhados por meio do formulário da promoção até 

o dia 24/03/21, quando os campeonatos ainda não terão chegado em suas fases 

decisivas. Após essa data os palpites serão tabulados e divulgados nas redes 

sociais da Asttter a partir do dia 31/03. 

6) A pontuação para cada aposta correta será o seguinte: 

• Campeão paulista – 13 pts 

• Campeão mineiro – 10 pts 

• Campeão carioca – 10 pts 

• Campeão gaúcho – 10 pts 

• Campeão catarinense – 10 pts 

• Campeão baiano – 8 pts 

• Campeão paranaense – 8 pts 

• Campeão cearense – 8 pts 

• Campeão pernambucano – 8 pts 

 

7) O critério estabelecido para a pontuação é o seguinte:  os campeonatos mais 

disputados, portanto maior grau de dificuldade de acertos, recebem uma 

pontuação maior. 



8) Caso tenha mais de 10 (dez) associados empatados em pontuação ao fim do 

bolão, será realizado um outro sorteio entre eles para definir os ganhadores 

finais. 

9) Os dez primeiros colocados ganham uma camisa oficial do time que escolher, e 

o primeiro colocado ganha uma assinatura do Premiere (ou prêmio no valor 

equivalente) para acompanhar os jogos dos campeonatos em 2021.   

10) Caso algum dos campeonatos da disputa seja interrompido pela CBF ou por 

outro motivo de força maior, as apostas do torneio em questão terão pontuação 

ZERO para todos os participantes. 

11) No último dia útil dos meses de março e abril, a Asttter realizará o sorteio de 

kits churrascos (5 em março e 5 em abril), composto por carnes nobres., ou 

valor equivalente, para os associados que moram fora de Belo Horizonte,  

12) Os ganhadores dos kits no primeiro mês serão excluídos do próximo sorteio, para 

que mais associados tenham chances de ganhar.  

13) Fica vedada a participação de Diretores, membros do Conselho e funcionários da 

Asttter no bolão, assim como de seus dependentes. 

14) Os casos não mencionados neste regulamento serão analisados deliberados pela 

comissão organizadora da promoção. 

 

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2021 

 

Asttter 


