
REGULAMENTO MELHOR JOGADOR TSF - OPEL INSIGNIA 2014 -2015 

 

1. Descrição 

Rádio Notícias – Produções e Publicidade S.A., através da sua emissora de rádio TSF e a Opel vão 

eleger o melhor jogador de futebol português, a atuar na principal liga portuguesa da temporada 

2014-2015. 

 

2. Mecânica da votação 

Esta eleição vai decorrer em três momentos distintos ao longo da temporada 2014 e 2015. O tempo 

de eleição tem início com o arranque oficial do campeonato nacional de futebol, a 16 agosto de 

2014 e termina a 30 de julho de 2015, não correspondendo ao términos da temporada . As fases da 

votação são: 

 

1ª Fase – Votação de equipa TSF - Seleção dos 10 melhores jogadores 

De 16 de agosto de 2014 a 24 de maio de 2015 (final do campeonato) 

 

A TSF faz o relato de todos os jogos em que participam as três principais equipas de Portugal (Sport 

Lisboa e Benfica, Futebol Cube do Porto e Sporting Clube de Portugal) nas competições oficiais 

(Primeira Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga). No final de cada um desses jogos, a equipa da TSF 

Desporto (relator, repórter e comentador) elegem o "Homem do Jogo". 

 

No final do campeonato de futebol português é publicada no site tsf.pt a lista dos 10 melhores 

jogadores eleitos pela a equipa  TSF Desporto, que resulta da soma das escolhas feitas pela equipa 

da TSF ao longo da época, sendo que em caso de empate, a partir do décimo classificado, o 

desempate é feito em função do desempenho global dos jogadores ao longo do ano. 

 

2ª Fase – Votação do público – Seleção dos 3 melhores jogadores 

De 30 de maio a 16 de junho de 2015. 

 

De 30 de maio a 16 a de junho do ano 2015, o público vai poder votar nos 10 jogadores 

selecionados para apurar os 3 melhores jogadores finalistas. Os nomes dos 10 jogadores 

selecionados e respectivos números de telefones para os quais o público poderá votar vai estar 

disponível no site www.tsf.pt . Esta votação destina-se a todos os utilizadores das redes móveis ou 

fixas nacionais, que sejam maiores de 18 anos ou que, sendo menores, estejam devidamente 

autorizados pelos pais. 

 

A participação nesta votação implica a realização de chamadas telefónicas para os números 

indicados para o efeito, a efetuar através de um terminal telefónico conectado às redes fixa ou 

móvel de telecomunicações. Cada chamada terá o custo acima mencionado de € 0,60 (sessenta 

cêntimos), acrescidos de I.V.A. à taxa legal em vigor, independentemente da hora da chamada ou 

da duração da mesma. 

 

O custo da chamada apenas deixará de ser cobrado se não estiver a decorrer nenhuma votação no 

momento em que a chamada for efetuada. 

Cada participante poderá efetuar o número de chamadas que desejar. 



A Rádio Notícias não assume qualquer responsabilidade pelo custo de chamadas efetuadas a 

partir de um terminal telefónico que não pertença ao participante, como seja o caso de chamadas 

efetuadas a partir de terminais telefónicos pertencentes a empresas. 

 

3ª Fase – Votação dos treinadores – eleição do Jogador do Ano TSF Opel Insignia 

De 15 de julho a 30 de julho de 2015 

 

Os jogadores eleitos pela a equipa TSF Desporto estarão ordenados de 1 a 10 recebendo o número 

de pontos inverso (Ex: o primeiro recebe 10 pontos e o décimo apenas 1). Após a votação realizada 

pelo público será reordenada a posição do jogador, do mais votado ao menos votado, recebendo 

10 pontos o jogador com mais chamadas telefónicas e 1 ponto o jogador com menos chamadas 

telefónicas. Os dois resultados são somados e os três jogadores que obtiverem mais pontos irão a 

votação dos treinadores para determinar quem é o vencedor. Tanto no final da segunda fase 

(eleição da TSF Desporto + votação do público), como na última fase (votação dos treinadores), 

caso existam jogadores com o mesmo número de pontos o desempate é feito pela votação do 

público (ficará à frente o jogador que tiver obtido o maior número de votos junto do público). 

Os treinadores da 1ª Liga e 2ª Liga irão votar para eleger o “Melhor Jogador TSF Opel Insignia”. Os 

resultados serão anunciados na grande Conferência TSF  a realizar em setembro de 2015, com local 

e dia a anunciar. 

 

Cada treinador receberá um email do melhorjogador@tsf.pt com a lista dos três jogadores 

nomeados ao titulo “Melhor Jogador TSF Opel Insignia”. O treinador deve devolver a resposta com 

a ordenação do primeiro, segundo e terceiro classificado, sendo atribuídos 5 pontos ao primeiro, 

três ao segundo e um ao terceiro. O jogador que tiver mais pontos será eleito 

“Melhor Jogador TSF Opel Insignia”do campeonato nacional de futebol de 2014-2015. 

 

3. Prémio 

O premiado será conhecido na entrega de prémio na grande Conferência Futebol em setembro de 

2015,em local e data a anunciar. 

 

Na impossibilidade do premiado estar presente, será contatado via telefone e por carta 

registada pela TSF de forma a agendar a data, local e hora para a entrega do prémio. Este prémio só 

poderá ser entregue ao próprio premiado, permitindo este que seja realizada uma sessão 

fotográfica para fins editoriais e para fins comerciais, apenas no que disser respeito à divulgação do 

prémio atribuído. 

 

4. Dados Pessoais 

A disponibilização dos dados pessoais dos participantes implica o consentimento para que a Rádio 

Notícias os trate de forma a validar as participações e a atribuir o respectivo prémio. Os dados 

serão guardados em servidores com acesso controlado e limitado por palavras-chave. 

 

É assegurado aos participantes o direito de informação e o direito de acesso aos seus dados 

pessoais, nos termos dos artigos 10.º e 11º da Lei 67/98 de 26 de Outubro, por escrito 

através do email marketing@tsf.pt ou da morada Avenida da Liberdade, 266, 1250 – 149 

Lisboa. 

 



5. Considerações finais 

A Rádio Notícias reserva-se o direito de publicar as imagens captadas no âmbito do ponto 3 acima, 

bem como o nome do vencedor em legenda às fotografias deste, para efeitos de conteúdo editorial 

ou promocional relacionado com o “Melhor Jogador TSF Opel Insignia”, nomeadamente para a 

ilustração de informação sobre o passatempo, sem que o vencedor tenha por isso direito a 

qualquer contrapartida, nomeadamente a título de remuneração ou compensação. 

 

Conforme declaração assinada pelo vencedor, este autoriza a publicação das fotografias captadas 

no âmbito da sessão fotográfica realizada pela Rádio Notícias, as quais poderão ser utilizadas por 

esta exclusivamente no âmbito deste passatempo e sobre as quais detém direitos de autor e de 

edição, não podendo ser imputada à Rádio Notícias qualquer responsabilidade no caso de 

eventuais reclamações de terceiros referentes à divulgação das referidas imagens. 

 

 

A Rádio Notícias reserva-se o direito de alterar o presente Regulamento, sem necessidade de aviso 

prévio, passando as novas regras a vigorar logo a partir da respetiva divulgação. 

Quaisquer dúvidas relativamente à iniciativa “Melhor Jogador TSF Opel Insignia”e respetivas regras 

poderão ser esclarecidas através de email para: melhorjogador@tsf.pt  

 

Para a resolução de qualquer litígio emergente da execução, inexecução, incumprimento, 

interpretação ou integração do presente regulamento ou resultante da execução do Passatempo, 

que não seja resolvido por mútuo acordo entre as partes, será exclusivamente competente o foro 

da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

A participação nesta Iniciativa pressupõe o conhecimento e a aceitação sem reserva das regras 

estabelecidas no presente Regulamento. 

 

RÁDIO NOTÍCIAS – PRODUÇÕES E PUBLICIDADE S.A 

Agosto de 2014 


