REGULAMENTO:
1. Da promoção
1.1. A promoção denominada “TERRA CUP”, será realizada pela SBR COMUNICAÇÕES LTDA ME
(doravante TERRA FM) com sua administração localizada na Rua Harrison José Borges 1154 –
Edifício Likes 11º andar.
1.2. A promoção será dia 13/07/2019 e dia 20/07/2019.
2. Inscrições para a promoção
2.1 - O participante poderá se inscrever de diferentes formas para estar entre os selecionados.
2.1.1 - Através do Facebook da Terra FM (www.facebook.com/terrafm94).
2.1.2 - Através do site da Terra FM www.terrafm94.com.br.
2.1.3 - Outras promoções na programação da emissora
2.1.3 - Através dos patrocinadores da promoção.
2.2 - A seleção dos participantes será feita mediante concursos culturais com diferentes
formas de inscrições, e os resultados serão divulgados pela rádio Terra no período da
promoção.
3. Condições de Participação
3.1. Poderão participar da promoção, ouvintes das cidades de Campo Mourão, Araruna,
Peabiru, Engenheiro Beltrão, Farol, Mamborê e Luiziana, com idade mínima de 14 anos.
3.2. Fica vedada a participação de funcionários da rádio Terra FM, bem como parentes de até o
2º grau.
3.3. Será(ão) desclassificado(s) o(s) ouvinte(s) que não atender(em) às exigências descritas
neste regulamento.
3.4. Fica expressamente proibido o uso de ferramentas automáticas para marcação de amigos
ou quaisquer tipos de aplicativos de automação da rede social.
4. Mecânica do Torneio
4.1. O torneio contará com a participação de 32 jogadores, no formato “eliminatória e matamata”.
4.1.1. O torneio será disputado apenas com times. A seleção escolhida pelo visitante poderá
ser igual a escolhida pelo mandante, tendo apenas o uniforme diferente.
4.1.2. As disputas serão presenciais em todas as fases, sendo divulgada uma tabela com os
jogos.

4.1.3. Caso o participante não compareça ao local no horário determinado na fase mata-mata,
estará automaticamente eliminado, e seu adversário passará para a próxima fase do torneio.
4.1.4. Após o chamamento será tolerado um limite de 5 minutos de espera de cada jogador,
que, caso não se apresente após esse tempo, será automaticamente eliminado e substituído
por um suplente.
4.2. Das partidas (exceto a final e disputa de terceiro lugar)
4.2.1. Cada partida terá a duração de 4 minutos cada tempo do relógio do jogo.
4.2.2. Em caso de empate, o vencedor será definido através de uma disputa de pênaltis direta
e sem prorrogação.
4.3. A final do torneio
4.3.1. Serão 2 jogos com duração de 10 minutos cada tempo do relógio do jogo.
4.3.2. Em caso de empate, as partidas contarão com uma prorrogação sem gol de ouro; e se o
empate persistir, a partida irá para disputa de pênaltis.
4.3.3 Caso cada jogador ganhe um dos dois jogos, indiferentemente do saldo de gols, será
disputado uma terceira partida com prorrogação sem gol de ouro; e se o empate persistir, a
partida irá para disputa de pênaltis.
4.4. A disputa do terceiro lugar do torneio
4.4.1. Será 1 jogo com duração de 10 minutos cada tempo do relógio do jogo.
4.4.2. . Em caso de empate, o vencedor será definido através de uma disputa de pênaltis
direto, sem prorrogação.
5. Critério de Premiação
5.1. O ouvinte poderá retirar seu prêmio em até 3 dias úteis.
5.2.1 O primeiro colocado será premiado em dinheiro com a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).
5.2.2 O segundo colocado será premiado com um vale compras no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais).
5.2.3 O terceiro colocado será premiado com um vale compras no valor de R$ 200,00
(duzentos reais).
6. Disposições Finais
6.1. As questões não previstas neste regulamento ou quaisquer dúvidas que possam surgir
serão julgadas por uma comissão composta por 03 (três) representantes da RÁDIO TERRA FM,
cujas decisões são soberanas e irrecorríveis.

6.2. A participação nesta Promoção implica na aceitação total de todos os itens deste
regulamento, que poderá ser alterado pelos seus organizadores tantas vezes quanto
necessário, garantida a sua divulgação de forma eficaz, a critério, também dos organizadores.
6.3. Todos os participantes autorizam desde já o uso gratuito de seus nomes, imagens, vozes e
frases enviadas, em qualquer tipo de mídia, peças promocionais e campanhas on-line para fins
de divulgação da Promoção sem qualquer ônus adicional para a RÁDIO TERRA FM.
6.4. Esta Promoção é exclusivamente recreativa e cultural, sem qualquer modalidade de sorte
ou pagamento pelos participantes, nem vinculação destes ou dos vencedores à aquisição ou
uso de qualquer bem, direito ou serviço, promovida pelas empresas de acordo com o artigo 30
da Lei nº 5768/71 e Decreto nº 70.951/72.

