NEGOCIAÇÕES
Para fazer negociações na liga é muito fácil. Antes de tudo, você deve conversar com o dono
do clube que tem o jogador que você quer, pelo whatsapp mesmo. Estando tudo acertado
entre os participantes, a transação deve ser concretizada no painel, para que ela seja validada.
O processo é simples:
_após efetuar o login, vá no campo NEGOCIAÇÕES > CONTRATAR JOGADOR , como na imagem
abaixo:

Nota: Observe que na parte superior do painel está aceso o campo “NEGOCIAÇÕES
ABERTAS”. Todas as negociações da liga só podem ser efetuadas enquanto esta luz estiver
acesa, período este que sempre será o mesmo do cronograma informado previamente no
site da liga (www.ligadacl.com/cronograma).
Ao clicar em “contratar jogador” você será direcionado para a tela de contratações por compra
ou por empréstimo de jogadores. Nela, você poderá ir até o jogador desejado procurando
pelas páginas de jogadores (não recomendado), ou utilizando a pesquisa avançada que o
painel oferece, onde você pode pesquisar qualquer jogador pelo seu nome, clube, posição,
características físicas, habilidades etc...
Achando o jogador que você vai negociar, basta clicar no campo de “FUNÇÕES”, na compra por
venda do jogador, que é representado por uma folha em branco ou, se for por empréstimo, na
folha com uma seta verde. Nisso, uma sub tela abrirá onde você deve colocar os valores da
transação e enviar a proposta. Observe nas imagens:

Depois de enviada a proposta, ela ficará com o status de “pendente” para os participantes
envolvidos na negociação, até ser aceita pelo outro participante, que receberá uma notificação
de negociação pendente ao entrar com seu login, sendo finalizada a transação. Veja:

ROUBO DE JOGADORES
O período de roubo de jogadores, ou compra por multa, é a primeira etapa no início de toda
temporada. Ela é considerada pela maioria como o principal meio de se fazer caixa e/ou
montar seu elenco para disputa da temporada. Basicamente, o roubo nada mais é que você
comprar o jogador que você quiser (desde que tenha K’s para isso), pagando o valor de passe
dele, que está registrado no painel, gerando uma compra AUTOMÁTICA. Quando o período de
roubos no painel inicia, acende-se o campo “COMPRA NA MULTA”, ao lado das “NEGOCIAÇÕES
ABERTAS”, na parte superior da tela. Veja abaixo:

Para contratar um jogador na multa o processo é o mesmo de uma contratação normal. Você
vai em ”NEGOCIAÇÕES” > “CONTRATAR JOGADOR”, ai pesquisa o jogador que você quer
“roubar”:

No exemplo acima o Thiago Silva, que será o jogador “roubado”, tem o passe fixado em
100.000K, ou seja, para eu conseguir ele terei que pagar este valor ao seu dono. Para realizar
essa transação. Assim como em uma negociação normal, basta clicar, no campo funções, em
contratar jogador (representado pelo papel em branco), onde abrirá a sub tela de contratação,
ai é só enviar a proposta com o valor de passe do jogador (que no período de roubos já fica
ajustada e fixa no valor de passe do jogador), nesse caso 100.000K. Feito isso, diferente de
uma negociação normal, onde a transação fica pendente do aceite do vendedor, no período
de roubo quando se envia uma proposta o jogador é comprado de maneira automática. Veja:

Note que ao enviar a proposta o jogador foi automaticamente comprado, mudando de dono,
sem a necessidade do aceite do outro participante, que estava “vendendo” o jogador.

Um detalhe importante: observe que o passe do jogador Thiago Silva alterou ao ir para o
time que o roubou. Isso acontece porque, pela regra do período de roubos, cada vez que um
jogador é roubado, ele aumenta em 50 % o seu valor. No caso do exemplo, o Thiago Silva
custava 100.000k, após ser roubado aumentou em 50 % o seu valor de multa (150.000k), ou
seja, para roubarem ele de novo, terão que pagar esse valor.

