REGRAS DO JOGO

1) A participação no jogo Peleia FA estará condicionada à aceitação dos
presentes termos.
2) Cada pessoa pode montar diversos times, desde que informe e-mails
diferentes na hora do preenchimento.
3) O avanço de cada time no decorrer das semanas será baseado no e-mail
informado, assim como pelo nome da equipe.
4) O formulário estará disponível para respostas a partir da quinta-feira à tarde,
às 18:00 encerrando o prazo no sábado pela manhã, às 12:00.
5) Será possível editar a escalação enviada durante o prazo em que o
formulário estiver disponível.
6) Os jogadores disponíveis para seleção são escolhidos pela FGFA a partir dos
dados estatísticos colhidos nos últimos jogos, quando disponíveis.
7) O resultado final de cada semana será divulgado na quarta-feira seguinte aos
jogos, até às 22:00, podendo haver ou não a divulgação dos resultados
individuais dos jogadores.
8) A pontuação de cada equipe será composta pela pontuação de cada um dos
jogadores selecionados, respeitando os critérios dispostos nos termos deste
regulamento.
9) As pontuações de ataque respeitarão as seguintes regras:
a) Jarda de passe: 0.04 ponto.
b) Touchdowns de passe: 4 pontos.
c) Interceptações: -2 pontos.
d) Jarda terrestre: 0.1 ponto.
e) Touchdown terrestre: 6 pontos.
f) Jarda de recepção: 0.1 ponto.
g) Recepção: 0.5 pontos.
h) Touchdown de recepção: 6 pontos.
i) Conversão de 2 pontos: 2 pontos.

j)
k)
l)
m)

Fumble perdido: -2 pontos.
Bloqueio efetivo (OL): 0.1 ponto.
Bloqueio perdido (OL): -0.1 ponto.
Snap ruim: -0.5 ponto.

10)As pontuações de defesa respeitarão as seguintes regras:
a) Sacks: 1 ponto.
b) Interceptações: 2 pontos.
c) Fumble recuperado: 2 pontos.
d) Safeties: 2 pontos.
e) Touchdowns defensivos: 6 pontos.
f) Tackles: 0.25 pontos.
g) Jarda negativa em tackle: 0.04 ponto.
h) Passes desviados: 0.5 ponto.
i) Touchdown defensivo: 6 pontos.
j) Chutes bloqueados: 1 ponto.
11)As pontuações de times especiais respeitarão as seguintes regras:
a) Chute retornado para touchdown: 6 pontos.
b) Jarda de retorno de chute: 0.04 ponto.
c) Ponto extra convertido (K e LS): 1 ponto.
d) Erro de ponto extra: -0.5 ponto.
e) Field goal convertido (K e LS) para até 39 jardas: 3 pontos.
f) Field goal convertido (K e LS) para mais de 40 jardas: 5 pontos.
g) Long snap ruim: -1 ponto.
h) Jarda de punt (P e LS): 0.04 ponto.
12)As pontuações dos jogadores serão válidas de acordo com a unidade em que
foram selecionados.
13)A divulgação dos resultados será feita a partir do ranking das equipes
participantes daquela semana, sendo ordenadas de acordo com a pontuação
obtida.
14)Qualquer contestação de resultado deve ser feita através do e-mail
midia@fgfa.com.br.

15)A distribuição de prêmios para os participantes da competição é facultativa e
deverá ser divulgada pela FGFA dentro do prazo de 24 horas antes do
encerramento do prazo de preenchimento do formulário.
16)As regras do jogo poderão ser revistas, devendo ser publicadas no site oficial
da FGFA a cada revisão.
17)O jogo Peleia FA não possui fins lucrativos. A FGFA não possui direitos
comerciais sobre o nome Peleia FA, não podendo o mesmo ser
comercializado de maneira nenhuma. A FGFA possui autorização de uso de
imagem de seus jogadores filiados. A FGFA não autoriza a divulgação sem
consentimento de suas imagens para qualquer fim.
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