
  
01 / Liga Anual Cartoleiro Fanático  

 

Em 2017 tivemos mais de 18 mil em prêmios contando com mais de 400 cartoleiros com inscrição 

de R$50,00. Os modelos de prêmios 2018 seguirão abaixo, veja até o final! 

Valor de Inscrição 2018: R$100,00 por Time 

 Para você inscrever-se na Liga, é necessário que possua uma conta junto ao Cartola FC, e 
que tenha espaço em seu time para cadastro de uma liga via site oficial. 

 Depois de encerradas, não poderá inscrever-se mais nenhum participante. 

 

02 / Do Pagamento e Cadastro  

 Valor da inscrição de R$100,00 por time no Cartola FC. Você pode pagar através de 
Transferência ou Depósito (Banco do Brasil) AGENCIA: 0603-3 Conta Corrente: 22.742-0 no 
nome de Roberval Coelho. Pelo PagSeguro, Cartão de Crédito ou boleto bancário (taxas 
PagSeguro); 

 O segundo passo após o pagamento, é o cadastro dos dados no site Cartoleiro Fanático ou 
por meio do WhattsApp Oficial:. (99)98193-8136, em caso de pagamentos via depósito ou 
transferência, é imprescindível o envio do comprovante pelo Whatts ou Email; 

 Os Cartoleiros que finalizarem o processo de cadastro, mas não efetuarem o pagamento ou 
tentarem burlar com depósitos de envelopes vazios não serão adicionados na Liga Cartoleiro 
Fanático. 

 O nome do time no Cartola FC tem que estar exatamente como no cadastro no site, sendo 
inviável o enviar convite para a liga caso não esteja! 

 

03 / Premiações 

 Os pagamentos são feitos somente nos seguintes bancos (Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, 
Banco do Nordeste) no caso de não possuir nenhumas dos bancos acima, tem-se duas 
opções, envio para conta de parente ou amigo, ou envio em seu banco por DOC ou TED, 
porém com as taxas pagas por você. 

 Os prêmios por rodada e afins serão entregues ao começo de cada mês, junto com os 
prêmios mensais e os demais prêmios em suas respectivas datas de conquistas, com prazo 



de 14 dias após a finalização (2 semanas), podendo o cartoleiro requisitar deixar o saldo 
para receber posteriormente com nova premiação conquistada; 

 Encerrando o mês da disputa, os pagamentos serão feitos até no máximo 14 dias após o fim 
do mês, porém tendo a tentativa do máximo de agilidade nos pagamentos. O participante 
da liga poderá também solicitar que fique de saldo para próximas competições ou coisas 
relacionadas no site. 

 

06 / Dúvidas 

 Em caso de dúvidas, sugestões ou críticas, acesse a página Contato e envie sua mensagem, 
ou se preferir utilize o WhattsApp (99)98193-8136 fale diretamente com Roberval Coelho, 
criador do Aplicativo. 

ILUSTRAÇÃO DOS PRÊMIOS PARA EXPECTATIVA DE 300 TIMES 

1°Colocado.......R$7.000,00 + Troféu + Camisa Oficial Cartoleiro Fanático 

2°Colocado............R$3.000,00 

3°Colocado............R$2.000,00 

4°Colocado............R$1.000,00 

5°Colocado.............R$500,00 

6°Colocado...............R$400,00 

7°Colocado..............R$300,00 

8°Colocado...............R$200,00 

9°Colocado...............R$100,00 

10°Colocado............R$100,00 

11°Colocado............R$100,00 

12°Colocado............R$100,00 

13°Colocado............R$100,00 

14°Colocado............R$100,00 

15°Colocado............R$100,00 

Por turno✅ 

Campeão 1°Turno R$500,00 

Vice do 1° turno R$300,00 

3°Colocado do 1° turno R$200,00 

Campeão 2°Turno R$500,00 

Vice do 2° turno R$300,00 

3°Colocado do 2° turno R$200,00 



 

Por mês ✅ 

Campeão do mês ..R$200,00 + CAMISA OFICIAL CARTOLEIRO FANÁTICO 

Vice do mês ...........R$100,00 

Terceiro do mês.....R$50,00 

 

Por rodada✅ 

Melhor de Cada Rodada : R$100,00 

2° Melhor de Cada Rodada : R$50,00 

 

Obs:. Os prêmios por rodada serão entregues ao final de cada mês, junto com os prêmios mensais. 

Maior uma Rodada 1°✅ Turno........................R$100,00 

2°Maior uma Rodada 1°✅ Turno........................R$50,00 

Maior uma Rodada 2°✅ Turno........................R$100,00 

2° Maior uma Rodada 2°✅ Turno........................R$50,00 

Recordista de cartoletasR$200,00✅ 

TODOS OS PRÊMIOS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO, INCLUSIVE O SISTEMA DE PREMIAÇÃO DE 

ACORDO COM O NÚMERO DE TIMES CADASTRADOS. O MODELO ACIMA SIMULA A PREMIAÇÃO 

PARA 300 PARTICIPANTES. PORÉM, PODEMOS TER MAIS OU MENOS, ALTERANDO-SE ASSIM A 

PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO. 

 

Acesse o SITE :  

http://www.cartoleirofanatico.com/liga-cartoleiro 

Dúvidas no Whatts :. (99)98193-8136 

AO FINAL NO ANO TODOS OS CARTOLEIROS DA LIGA PARTICIPARÃO DE UM SORTEIO DA CAMISA DO APLICATIVO 

CARTOLEIRO FANÁTICO AO VIVO NO CANAL DO YOUTUBE!!! 

http://www.cartoleirofanatico.com/liga-cartoleiro

