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Regulamento do Programa de Recompensas 
SporTI Points 

 
Seja bem-vindo(a)! 
 
O SporTI Points foi criado pela SporTI, a desenvolvedora da Plataforma Multimodalidades de Gestão 
Esportiva, que integra empresas e pessoas do esporte, por meio da gestão eficiente de competições 
esportivas, transformando a paixão em ganhos. 
 
A primeira competição contemplada pelo Programa de Recompensas é a II Startup Cup de Futebol 7 – 
categorias Feminina, Masculina Série Ouro e Masculina Série Prata –, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 
realizada entre os dias 22/09/2018 e 03/11/2018. 
 
Este Regulamento estabelece as regras de utilização e responsabilidades em relação ao Programa de 
Recompensas, em conformidade com a legislação brasileira em vigor.  
 
Leia atentamente todo o Regulamento e aproveite os benefícios do SporTI Points!  
 
Definições do Regulamento 
 

1. O presente Regulamento contém cláusulas e condições, nas quais são utilizadas as seguintes 
siglas e definições (em maiúsculo ou minúsculo): 

 
a. E-mail = endereço eletrônico cadastrado pelo Participante; 

 
b. Extrato SP's = documento publicado, mensalmente, com a relação de pontos por 

Participante; 
 

c. Catálogo = link disponível nos canais oficiais da SporTI, contendo a relação e descrição 
de prêmios, produtos e/ou serviços para troca dos SP's; 

 
d. Parceiros e Anunciantes = pessoas físicas e/ou jurídicas que disponibilizam prêmios, 

produtos e/ou serviços para o Catálogo; 
 

e. Participantes = atletas e membros de comissão técnica que participam de competições 
esportivas gerenciadas na Plataforma SporTI; 

 
f. Plataforma = Plataforma SporTI, disponível em http://plataforma.sporti.com.br/; 

 
g. Programa = Programa de Recompensas SporTI Points; 

 
h. Regulamento = Regulamento do Programa de Recompensas SporTI Points; 

 
i. Saldo = quantidade, em valor numérico, de SP’s disponível para o Participante, que 

varia de acordo com o ganho e a troca; 
 

j. SporTI = SporTI – Tecnologia e Gestão no Esporte Ltda. – ME, sociedade empresária 
limitada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 29.751.514/0001-
60, com endereço na Rua Paraíba, nº 330, 17º andar, Bairro Funcionários, no 
Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30130-917; 

 
k. SP's = SporTI Points; 
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l. Troca = operação realizada pelo Participante para o recebimento de prêmios, produtos 
e/ou serviços por meio da utilização dos SP's. 

 
Sobre o Programa de Recompensas SporTI Points 
 

2. O SporTI Points é o programa de recompensas para os atletas e os membros de comissão 
técnica que participam de competições gerenciadas na Plataforma SporTI, possibilitando que 
resultados obtidos em competições esportivas sejam transformados em pontos, que podem 
ser trocados por prêmios, produtos e/ou serviços de parceiros e anunciantes no catálogo do 
programa.  
 

 Quem pode acumular SP's 
 

3. Inicialmente, atletas e membros de comissão técnica que participam de competições 
esportivas gerenciadas na Plataforma SporTI. Os pontos são gerados por pessoa, com base no 
e-mail cadastrado na Plataforma.  
 

4. O Participante deverá manter o seu cadastro completo e atualizado, preenchendo 
integralmente todos os campos do item “Minha Conta”. 
 

Como acumular SP's 
 

5. De acordo com a participação dos atletas e dos membros de comissão técnica nos jogos, ao 
longo da competição, com base em gols, vitórias, penalidades e outros. São várias 
oportunidades para acumular SP’s, tanto pela atuação individual, quanto pelos resultados da 
equipe.  
 

6. A SporTI poderá realizar ofertas, descontos, promoções e campanhas para ganho de SP’s, que 
serão divulgadas em seus canais oficiais, com condições e prazos específicos. Cumprindo todas 
as regras de cada ação mencionada, o Participante terá os SP’s contabilizados. Os canais 
oficiais da SporTI são: 
 

a. Blog da Plataforma: http://sporti.com.br/blog/ 
 

b. Instagram: @sportibrasil 
 

c. Facebook: @sportibrasil 
 
Regras de pontuação dos SP's 
 

7. As regras de pontuação são: 
 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO (em SP's) 

Presença por jogo ¹  25  

Gol Marcado ²  100  

Cartão Vermelho ( - ) 100  

Goleiros e Membros de Comissão Técnica ³ Média ⁴ de SP's dos jogadores de linha ⁵ 

Bônus por vitória da Equipe, em cada jogo 25 ⁷ 

Bônus para Equipe Campeã 200 ⁸ 

Bônus para Equipe Vice-Campeã 75 ⁹ 
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Bônus para os Participantes⁶ mais pontuados de cada 
Equipe 

300 SP's 

NOTAS 

¹ a presença é verificada com base na súmula de cada jogo. 
² para quem marcar o gol. Gols contra não são pontuados. 
³ que estiverem presentes em cada jogo, conforme verificado na súmula. 
⁴ a média considera os pontos, por jogo, sem a soma os bônus. 
⁵ jogadores de linha são os atletas que participam dos jogos (verificado em súmula), com exceção 
dos goleiros e membro de comissão técnica. 
⁶ atletas e membros de comissão técnica. 
⁷ ⁸ ⁹ para cada Participante da Equipe. 

 
O que fazer com os SP's 
 

8. Os SP's podem ser trocados por prêmios e por descontos para aquisição de produtos e/ou 
serviços de parceiros e anunciantes, ao final da competição, no catálogo do SporTI Points. Os 
SP’s não podem ser trocados por dinheiro. 

 
Como trocar os SP's 
 

9. Os SP's serão trocados mediante solicitação feita pelo Participante, seguindo as instruções 
disponíveis no catálogo, de acordo com o item escolhido. As solicitações só poderão ser feitas 
ao final da competição esportiva.  

 
Validade, Transferência e Aquisição dos SP's   
 

10. Os SP's terão validade de 3 (três) anos, contados do mês no qual o Extrato SP's é emitido. Os 
extratos serão emitidos mensalmente, com a relação dos pontos de cada Participantes e 
disponibilizados na Plataforma SporTI. 

 
11. Os SP's são pessoais e intransferíveis, sendo expressamente vedada a sua cessão a terceiros, a 

qualquer título.  
 

12. Em caso exclusão do Participante ou qualquer outro motivo que impeça o acesso à Plataforma 
SporTI, os pontos serão definitivamente cancelados.  
 

13. Além das regras de pontuação será possível adquirir SP's, de acordo com a disponibilidade 
prevista no catálogo publicado na Plataforma. A disponibilidade e a forma para aquisição serão 
informadas no catálogo, assim como os prêmios, produtos e serviços.  
 

Disposições Gerais   
 

14. Mediante notificação prévia feita por meio do e-mail fornecido pelo Participante, a SporTI 
reserva-se o direito de 

a. alterar o presente Regulamento, a qualquer momento, no todo ou em parte. Caso o 
Participante queira sair do Programa deverá comunicar a sua vontade, por expresso, 
respondendo o e-mail enviado. O silêncio do Participante será considerado aceite 
tácito;  

b. ceder ou transferir as condições deste Regulamento, a qualquer tempo; 
c. cancelar o Programa de Recompensas, a qualquer momento. Nessa hipótese, os 

Participantes terão o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação de 
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cancelamento do Programa, para trocar os pontos, sob pena de invalidade e 
cancelamento dos SP’s. 

 
15. A SporTI não se responsabiliza: 

a. pela indisponibilidade de produtos e/ou serviços para trocas;  
b. por quaisquer falhas de comunicação e notificação decorrentes de erros e incorreções 

no cadastro de e-mail feito pelos Participantes, bem como qualquer impossibilidade 
de acessar o endereço eletrônico informado.  

 
16. O Participante está ciente de que: 

a. os SP’s não são moedas financeiras, nem mesmo uma unidade de moeda e, por isso, 
não tem qualquer regulação pelo Banco Central; 

b. qualquer compra realizada junto aos parceiros e/ou anunciantes não tem qualquer 
relação comercial, jurídica ou de qualquer outra natureza com a SporTI. 

 
17. Em caso de dúvidas, sugestões, ideias, elogios e outros, o Participante poderá escrever para a 

SporTI, por meio do Contato disponível em http://plataforma.sporti.com.br/contato. A 
resposta será enviada por e-mail, seguindo a ordem cronológica, no prazo de 3 (três) dias úteis 
contados do recebimento do contato. 

 
18. Os “Termos de Uso e Política de Privacidade da Plataforma SporTI” aceitos pelos Participantes 

no momento do cadastro na Plataforma SporTI são complementares e integram deste 
Regulamento, em sua integralidade.  
 

19. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, como o único competente, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir toda e 
qualquer dúvida advinda deste Regulamento. 

 
Ao preencher e enviar o formulário disponível no link abaixo, o Participante aceita e concorda com 
este Regulamento e todas as cláusulas e condições do Programa de Recompensas SporTI Points:  
 
https://goo.gl/forms/rthKsVKardPzpqe82 
 
BONS JOGOS! 
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