
A KG Esportes promove no ano de 2020  um campeonato
de flag 5x5, oferecendo um prêmio total em dinheiro de

aos vencedores de cada categoria: 
Masculino* e feminino*. 

VEM JOGAR!

R$10.000,00



QUEM PODE PARTICIPAR?
Qualquer grupo de pessoas que formem uma equipe.

Entidades podem formar mais de um time com nomes e uniformes 
diferentes.

QUANTOS JOGADORES POR EQUIPE?
Para este torneio da KG Esportes, serão permitidos a inscrição de no 
máximo de 16 jogadores por equipe e mínimo de 5 jogadores.

FORMATO DO CAMPEONATO
Fase regular: 8 jogos para cada equipe
Wild card / divisional round /  conferencia final / final: máximo de 4 jogos

VEM JOGAR!



VEM JOGAR!

ONDE SERÃO OS JOGOS?
Todos os jogos serão realizados na cidade de Mogi das Cruzes-SP 
aos domingos.

QUAL A ESTRUTURA QUE AS EQUIPES TERÃO?
Só vir jogar! 

A KG Esportes fornecerá para as equipes:
- Campo de futebol;
- Arbitragem profissional;
- Hidratação para as equipes (água);
- Flags pop up para jogar;
- Bolas de jogo;
- Vestiários com ducha;
- Filmagem de todos os jogos;
- Divulgação em mídias sociais.



VEM JOGAR!

CALENDÁRIO DOS JOGOS

Os jogos obedecerão o seguinte calendário a confirmar o número de times 
inscritos.

a) Com o máximo de 16 times inscritos: 
7 finais de semana entre fevereiro e março.

b) Com o máximo de 32 times inscritos*:
13 finais de semana entre fevereiro, março e abril.



VEM JOGAR!

VALOR DE INSCRIÇÃO
O valor de inscrição por equipe é de R$2.880,00 (Dois mil oitocentos e oitenta 
Reais), R$15,00** por jogador / por jogo.

** Este custo foi baseado no campeonato de 8 jogos na fase regular e 4 jogos de fases finais: Wild 

card / divisional round /  conferencia final / final e com times de 16 jogadores.

FORMA DE PAGAMENTO
Entrada: R$1.250,00 (ato) – até 15 de novembro de 2019
Saldo parcelado em 3 fixas de R$543,34:
Parcela 1: 15 de dezembro
Parcela 2: 15 de janeiro
Parcela 3: 05 de fevereiro

Todas as equipes deverão ter quitado o saldo antes da primeira partida.



INSCRIÇÃO

Para inscrever o seu time, você deverá acessar o link preencher o formulário 
PF5 fornecer todos os dados corretamente e efetuar o depósito inicial de 
R$1.250,00 (entrada) na conta abaixo enviando o comprovante para o email: 
info@kgesportes.com.br

Banco Itau
Agência: 8438
CC: 16028-8
KG Equipamentos Esportivos Americanos Ltda
CNPJ: 08.787.575/0001-08

Prazo de inscrição até 15 de novembro de 2019 VEM JOGAR!

https://forms.gle/8nZXkkGZPzdRkbNZA
mailto:info@kgesportes.com.br


VEM JOGAR!

PREMIAÇÃO

O valor de premiação total será de:

Para cada categoria formada 
(masculino / feminino) na inscrição

R$15.00
R$10 000.00 Corre um

prêmio de

**Por jogador
por jogo

** Cálculo baseado em 12 jogos com um time de 16 jogadores



DÚVIDAS?

(11) 3565-2080
(11) 9.4151-4949 com Gil

VEM JOGAR!

Alterações podem ser feitas sem aviso prévio.


