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CAPÍTULO I – DA FORMA DE DISPUTA
Art. 1o – A COMPETIÇÃO QUIZ ON-LINE irá acontecer entre os dias 14/06/2021 e
30/06/2021, conforme INFORMATIVOS PELA PLATAFORMA E E-MAIL PARA OS
PARTICIPANTES que será divulgada no site oficial da COMPETIÇÃO https://esporti.com.br/organizacao/anec/campeonatos/2021-6-quiz-multiesportes-jogosanec-2021
§1o - O Quiz estará disponível entre 10:00h do dia 22/06/2021 às 23:59h do dia
24/06/2021 sendo que, após iniciado, cada participante tem no máximo 30
minutos para responder o máximo de perguntas possíveis.
§1o - A cada resposta errada, o tempo disponível para resposta diminui. Tente
ser o mais rápido possível para conseguir responder a maior quantidade possível
de perguntas.
§1o – Para auxiliar na idoneidade do preenchimento dos testes, o link enviado no
dia do Quiz conta com o suporte de verificação de presença de mais de uma
pessoa durante o preenchimento e identificação de saída de tela, ou seja, somos
informados a cada saída da tela para consulta ou ação similar!
Art. 2o – Os participantes serão informados por e-mail da data de realização do Quiz
On-line. No dia da competição, os participantes receberão o e-mail com o link para
acesso e participação.
Art. 3o - A organização do campeonato reserva-se no direito de alterar a fórmula de
disputa e/ou quantidade de equipes participantes até 2 (duas) horas antes da data do
início em função de eventual necessidade de readequar a fórmula de disputa à
quantidade de jogadores inscritos.
Art. 4o - Das respostas recebidas, e para que a identificação dos participantes seja
inequívoca, apenas serão consideradas válidas as que preencherem devidamente o
campo solicitado no formulário de resposta (e-mail de cadastro na plataforma SporTI).
Qualquer resposta que não cumpra os requisitos exigidos não será validada.
Art. 5o - A participação no Quiz é individual.
Art. 6o - Cada pessoa ou família apenas poderá submeter as suas respostas uma
única vez.
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Art. 7o - O vencedor, individual ou em família, é aquele que atingir maior número de
respostas corretas.
Art. 8o - Em caso de empate, entre os que acertaram o maior número de respostas
corretas utiliza-se o critério da quantidade de respostas corretas dividido pela
quantidade de perguntas totais respondidas. Permanecendo o empate, utiliza-se o
critério do tempo utilizado para responder as perguntas e, como último critério, o
vencedor será o que submeter o Quiz em primeiro lugar.
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CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES DE JOGADORES
Art. 1o - O período de inscrição de atletas se encerrará no dia 11/06/2021, às
23h59.
§1o - Não haverá valor de inscrição para esse campeonato.
O campeonato é destinando para os alunos das (os) Escolas / Colégios
vinculadas à ANEC. Para tal, o aluno deverá informar dentro do portal da eSporTI o nome completo, CPF, e-mail, foto atualizada e demais dados solicitados
e estar devidamente matriculado na respectiva instituição.
§2o - A inscrição deverá ser feita pela plataforma e-SporTI, disponível em
https://e-sporti.com.br/organizacao/anec/campeonatos/2021-6-quizmultiesportes-jogos-anec-2021
§3o - Não é permitido mais de uma inscrição por jogador, ainda que utilizando-se
de perfil, e-mails e contas diferentes.
Art. 2o - Cada jogador inscrito deverá preencher o nome da sua escola no campo
APELIDO na área “Minha conta”, dentro do painel e-SporTI bem como todos os dados
mínimos solicitados. O não preenchimento dos dados completos e verdadeiros é
passível de desclassificação quando analisado pela ORGANIZAÇÃO.
Art. 3o - Não haverá cancelamento ou substituição de participantes após o dia
11/06/2021.
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CAPÍTULO III – DA PREMIAÇÃO
Art. 1o - A competição oferece a seguinte premiação:
1º colocado:

Troféu de Campeão
Vale Presente Americanas.com R$ 150,00

2º colocado:

Troféu de Vice - Campeão
Vale Presente Americanas.com R$ 50,00

Art. 2o - As premiações em dinheiro, itens promocionais, material esportivo, ingressos,
convites, jogos, camisas e acessórios em geral serão entregues / enviados aos
ganhadores no prazo de até 30 dias úteis após o término do campeonato e confirmação
dos resultados pela organização
Art. 3o - É de responsabilidade do jogador o fornecimento correto dos dados bancários
e de endereço para envio do prêmio. Caso forneça informações erradas, a
ORGANIZAÇÃO não se responsabiliza por tal prejuízo.
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CAPÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o - Ao inscrever-se neste Campeonato, os jogadores tornam-se cientes de que o
mesmo será divulgado pelas mídias: escrita, radiofônica e televisiva e concordam em
ceder seus respectivos direitos de imagem (direitos de arena) à organizadora do
evento, ficando esta, autorizada, desde já, a repassar os citados direitos a qualquer
emissora de TV, Rádio ou similar.
Art. 2o - A SporTI não se responsabilizará por acidentes, quebra de controle ou danos
em consoles ocorridos durante a competição ou por estes ocasionados a terceiros,
antes, durante e depois das partidas, sendo essa responsabilidade dos jogadores e
espaços envolvidos. Em caso de ação deliberada que estrague qualquer equipamento,
o atleta causador do dano será responsabilizado.
Art. 3o - Todos os jogadores devem manter seus adversários na lista de amigos até o
fim do torneio, pois a administração, a qualquer momento, poderá solicitar provas
(print/foto) do histórico dos amistosos online entre os jogadores. Caso haja a
exclusão do adversário da lista de amigos, e isso impeça ou atrapalhe a apuração
daquela fase, o responsável pela exclusão poderá ser punido com o WO.
Art. 4o - Esta competição não é afiliada com ou patrocinada pela desenvolvedora dos
jogos eletrônicos.
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