
 
 

REGULAMENTO  
OFICIAL 

 
XBOX PES20 - 2º CLASSIFICATÓRIO  

BATERAX FOGÃO LEAGUE 
 

 



CAPÍTULO I - DA FORMA DE DISPUTA 

Art. 1º - O Campeonato XBOX PES20 - 2º CLASSIFICATÓRIO - BATERAX FOGÃO              
irá acontecer entre os dias 24/07/2020 e 09/08/2020.  

 
Art. 2º - O campeonato será disputado por pontos corridos, com jogos de ida e volta. 

 

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES DE JOGADORES 

Art. 3º - O período de inscrição de atletas se encerrará no dia 22/07/2020, às               
23h59.  

Parágrafo 1º - O valor da inscrição avulsa é de R$ 19,90 (dezenove reais e               
noventa centavos), por jogador, pago até 22/07/2020, às 23:59h.  

I. O PACOTE TEMPORADA tem valor de R$ 79,90 (setenta e nove reais e             
noventa centavos) e dá direito ao jogador de participar de todos os            
classificatórios da Temporada (5 torneios) além da gratuidade na inscrição          
do Torneio Final, caso se classifique. 

Parágrafo 2º - Não haverá cancelamento ou substituição de atletas após o fim da              
inscrição 
 

CAPÍTULO III - DAS PARTIDAS  
 
Art. 4º - Os jogos serão disputados no console Xbox One 

CAPÍTULO IV - DA PREMIAÇÃO  

Art. 5º - A competição oferece a seguinte premiação:  
 
 

I. 1º colocado:   
I. Premiação de R$100,00 

II. Direito de requerer vaga para o Torneio Final conf.          



Regulamento. 
III.  01 aula de coach individual com o Rafifa 
IV.  01 camisa oficial do Botafogo 
V.  01 visita ao CT (quando for possível) 
VI. 01 ingresso para assistir uma partida no camarote (quando for 

possível) 
 

 
II. 2º colocado:   

I. Premiação de R$25,00 
II. Direito de requerer vaga para o Torneio Final conf.          

Regulamento. 
III.  01 vaga na Rafifa Academy 
IV.  01 Kit licenciado do clube 
V.  01 visita ao CT (quando for possível) 
VI.  01 ingresso para assistir uma partida no camarote (quando for 

possível) 
 
 

 
III. 3º colocado:  

I. Direito de requerer vaga para o Torneio Final conf. Regulamento. 
 

IV. 4º colocado: 
I. Direito de requerer vaga para o Torneio Final conf. Regulamento. 

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 6º - Este regulamento está submetido ao regulamento geral da competição            
disponível em : https://e-sporti.com.br/Regulamento/PES20-Temporada.pdf 

 
 

 
 

https://e-sporti.com.br/Regulamento/PES20-Temporada.pdf

