
 

 

    REGULAMENTO PARA OS SATÉLITES N° 01/2020 

Esse documento tem como objetivo ajustar e regulamentar os satélites externos 

solicitados pelos clubes que fazem parte da Liga Suprema.  

O responsável pelo clube que for requerer satélite para eventos próprios (ao 

vivo) deverá seguir as diretrizes dispostas neste documento. 

Também será referência no que cerne todas os direitos e deveres a serem 

seguidos pelos clubes filiados a mesma. 

As medidas previstas nesse regulamento visam manter o Lobby da Liga 

Suprema despoluído, corroborando para que os jogadores encontrem os torneios. 

Este regulamento passa a vigorar na data de 16 de março de 2020. 

 

   Solicitação de Satélites 

O responsável pelo clube que for requerer satélite para evento Live deverá seguir as 

orientações dos seguintes Itens. 

Item 1. Entrar em contato com o responsável pelo setor de criação de grades e 

estruturas da Liga Suprema, com antecedência mínima de 4 dias do primeiro 

satélite. 

Item 2. Preencher integralmente o formulário de solicitação de satélite. 

Item 3. Após acatado o Item 2, deverá o solicitante ajustar junto ao responsável 

da Liga Suprema estrutura compatível e dentro das diretrizes deste 

regulamento. 

Item 4. As estruturas ajustadas terão validade de no máximo 7 dias corridos após 

a criação do primeiro satélite. Caso o clube solicitante almeje mais satélites após 

o período de 7 dias deverá previamente entrar em contato com o Responsável 

da Liga Suprema. 

Item 5.  Não será permitido que o mesmo satélite perdure por mais de 15 dias na 

grade.   



 

 

Item 6. O Solicitante deverá encaminhar material sobre o evento para qual será 

realizado o satélite previamente, ou seja, junto do formulário de solicitação de 

satélite. 

a. Flyers, banners, informativos e número para contato. 

Item 7. O material informativo sobre o satélite solicitado será de responsabilidade 

do clube solicitante e será obrigatória.  

Item 8. O Clube solicitante deverá encaminhar o material informativo para o 

Responsável da Liga Suprema, antecipadamente a criação do satélite. 

Item 9. Fica o Clube solicitante responsável pelos custos do satélite, desta forma, 

caso não atinja o valor garantido (overlay) em vagas deverá o clube reembolsar 

a Liga Suprema. 

a. O Valor (overlay) será cobrado no fechamento semanal. 

Item 10. A Liga Suprema limita a 3 (três) a criação de satélites externos, então caso 

haja um número maior de solicitações será atendido o clube que previamente 

entrou em contato. 

a. Será dado preferência ao Clube solicitante que já tiver um satélite na 

grade, respeitando os Itens 4 e 5.  

b. Será criado apenas 1 (um) satélite por clube solicitante. 

 

 

  Estruturas válidas 

Item 11. As estruturas serão ajustadas entre o responsável pela Liga Suprema e o 

representante do Clube solicitante, devendo seguir as diretrizes deste 

documento e aplicativo PPPoker. 

Item 12. O Valor garantido em vagas não deverá ser inferior a R$ 1500,00 (mil e 

quinhentos reais). 

Item 13. As vagas distribuídas nos satélites poderão ser reembolsadas aos 

jogadores como fichas, caso estes não queiram jogar o evento.    

 

 

Brasil, 10 de março de 2020 



 

 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE SATÉLITES LIGA SUPREMA 

 

  DADOS DO SOLICITANTE 

Nome do clube:_______________________________ id do clube:______________________ 

Responsável pelo clube:________________________________________________________ 

Telefone:_____________________________ e-mail:_________________________________ 

 

  DADOS DO EVENTO 

Nome do Evento Live:_________________________________ Data: ____/_____ /______  

Local do Evento:______________________________________________________________ 

 

Obrigatório encaminhar junto desta solicitação o material de divulgação do Evento descrito acima! 

 

  SATÉLITES 

Data Inicial: ____/_____ /______.  Data final: ____/_____ /______. 

Horário do satélite: ___:____. 

Valor do Ticket: _________. 


