PARIS PLAYER 2017
REGULAMENTO ESPECÍFICO
APRESENTAÇÃO
O Regulamento Específico da competição foi desenvolvido pela comissão técnica da Paris
Saint-Germain Academy Brasil com a finalidade de transmitir, aos participantes e interessados,
o formato, os critérios e as premiações específicas da Paris Player.

PERÍODO DE COMPETIÇÃO
05 DE MARÇO A 25 DE NOVEMBRO

HORÁRIOS
A Paris Player respeitará o horário e locais dos treinos determinados, de forma antecipada
nas unidades, pela comissão técnica da Paris Saint-Germain Academy Brasil.

COMPETIÇÃO: PARIS PLAYER
A Paris Player é uma competição individual que acontece durante os treinos, por isso ela
tem a duração de nove meses. O objetivo é aumentará a frequência, despertar o interesse e
elevar o rendimento dos alunos durante os treinamentos na academia.
Através de um ranking geral por categoria, classificamos: presença, pontualidade,
apresentação pessoal, disciplina, rendimento e destaque no treino. O aumento da qualidade na
relação aluno-professor e uma mudança na postura do aluno diante os demais amigos de turma.
Portanto, após os treinos, os professores se reúnem e debatem o merecimento dos bônus
de cada aluno. Cada categoria, de cada unidade, consagrará um Paris Player ao final do ano.

FÓRMULA DE DISPUTA
A Paris Player 2017 terá o seguinte formato: pontos corridos
Ao final de cada mês, somaremos os bônus recebidos por todos os alunos da academia.
Ao final do calendário da competição, os alunos que tiver mais bônus acumulados será o
campeão da Paris Player 2017.

PONTUAÇÃO
As atividades estipuladas no item Competição: Paris Player terão o valor de 100 bônus.
CRITÉRIO DE DESEMPATE
Os critérios de desempates da Paris Player 2017 foram determinados pela comissão
técnica com base no objetivo da competição, desde que seja observada a seguinte ordem:
1 Mais pontos / 2 mais presenças / 3 mais disciplinado / 4 mais destaques

PREMIAÇÃO
A premiação da Paris Player será entregue na Festa de Final de Ano, junto com as demais
competições. O campeão levantará o troféu após a entrega das medalhas. Portanto, o campeão
da categoria receberá um troféu e uma medalhas, o 2º. Lugar e 3º lugar receberão uma medalha.
CONDIÇÃO DE JOGO
Os treinos terão início mesmo que no momento esteja caindo uma leve chuva. Somente
diante de uma longa e/ou forte chuva, ele poderá ser adiado. A comissão técnica determina que
os treinadores informem na chamada o motivo do adiamento e cada aluno receberá 300 bônus.
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
O custo referente à inscrição da Paris Player está incluso na proposta financeira da
academia. O aluno pode optar por não disputar a competição, porém, o valor da mensalidade
permanecerá inalterado.
O responsável que estiver em débito com a Paris Saint-Germain Academy Brasil será
notificado via e-mail e/ou telefone e o aluno estará impedido de participar de qualquer atividade
da PSG Experience, até que as pendências financeiras sejam quitadas.
Os alunos que aceitarem participar da Paris Player estarão cientes do uso voluntário e
benéfico de suas imagens, nas mídias sociais oficiais da academia, e de forma consciente
estarão de acordo com a exposição da mesma.

EXCELENTE DISPUTA A TODOS!!! BOA SORTE!!!

