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1.INFORMAÇÕES GERAIS
a) O torneio irá decorrer de forma presencial ao longo do dia 20 de Agosto (sábado) 
no FIFA 2022 PS5. As horas de começo do torneio ainda poderão ser sujeitas a 
ajustes até à realização do mesmo.
b) Este irá ser disputado unicamente na plataforma Playstation 5 e no modo Head 
to Head.
c) O torneio será jogado em single elimination em BO2 ( Best of 2 / à melhor de 
dois jogos) até haver um campeão. A organização reserva o direito de alterar o 
formato, avisando atempadamente os intervenientes, se o número de inscritos 
assim o justificar.
e) Todas e quaisquer despesas de deslocação e alimentação ficarão a cargo dos 
jogadores.
f) Em caso de não estar presente ou impossibilitado de jogar, será atribuída 
imediatamente derrota ao jogador em questão.

2.REGISTO
a) A inscrição é gratuita, devendo cada jogador levar ,como oferta para uma 
instituição de um Urso de Peluche  sendo que poderá ser feita através do site da 
Feira de S. Mateus na secção Atividades.
b) Ao registar no torneio, o jogador participante autoriza a captura e utilização da 
sua imagem para qualquer ato comercial a ser realizado no âmbito do Torneio ou 
por parte da organização/sta�, durante e posteriormente à realização de todo o 
torneio.
c) O registo no torneio estará aberto até à meia noite de sexta-feira, dia 19 de 
Agosto.
d) Um jogador inscrito deverá comparecer no local do torneio cerca de meia hora 
antes do seu início (horário a divulgar).
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3.JOGO
a) Para a realização de um jogo, o jogador visitado deve efetuar um pedido na 
plataforma PSN através do Amigáveis-> Jogar com amigo, após adicionar o 
adversário que lhe foi atribuído na árvore do torneio na PlayStation Network.
b) Não existe restrições de controlos a não ser a do tipo de defesa, que terá de ser 
Tactical.
c) Serão jogados dois jogos por ronda, em que o resultado final será contabilizado 
como o aglomerado de ambas as partidas. Golos fora ou em casa terão o mesmo 
valor para o resultado aglomerado.
d) Após o fim de uma primeira partida, o jogador que jogou fora passa a ser o 
jogador a jogar em casa, e por isso será ele a convidar o seu adversário.
e) Em caso de empate no aglomerado dos dois jogos, será jogada uma terceira 
partida a golo de ouro, em que haverá novamente uma rotação de quem convida 
para a sala de jogo, cumprindo com a lógica da alínea d).
f) No final dos dois jogos de cada ronda, deverá ser reportado o resultado 
aglomerado ao staff por parte dos dois intervenientes.
g) Ambos os jogadores serão responsáveis pelo cumprimento das regras. Caso 
algum dos jogadores viole uma das regras, o jogo terá de ser abandonado de 
imediato e a situação terá de ser exposta à organização com provas do sucedido 
para ser sujeita a avaliação. Esta partida poderá ser recomeçada sem necessidade 
da intervenção da organização caso exista concordância entre os jogadores.
h) O jogador que se recuse a seguir as regras impostas na competição, poderá ser 
eliminado do torneio por decisão da organização.
i) Se for reportada uma violação de regra após o término do jogo esta não será 
avaliada, sendo o resultado final da partida o resultado que permanece.

4.REGRAS DE JOGO
a) Os jogos irão ser disputados no dia e hora de�nidos na plataforma do Torneio.
b) Será concedida uma tolerância de cinco minutos após o início da ronda para o 
início do jogo. Após o término destes 5 minutos, o jogador que estava presente e 
se encontrava à espera do adversário deve reportar à organização e vencerá a 
ronda.

c) Qualquer adulteração de provas de resultados e/ou utilização de falhas/ erros 
de jogos conhecidas é proibida. Isto inclui também a utilização de uma ligação de 
internet que leve à interrupção do jogo (LAG).
d) Os jogadores poderão reportar à organização qualquer situação que 
considerem que se justi�ca o envolvimento da mesma, desde que seja suportada 
por provas que permitam uma análise da mesma. Para tal, poderão fazê-lo através 
do discord o�cial do torneio: https://discord.gg/ZcCbAWZRWb
e) A organização detém o poder de decidir sob quaisquer protestos ou situações 
reportadas, assim como situações não previstas neste regulamento.
f) Caso um jogo seja interrompido antes do apito �nal, este terá de ser continuado 
numa nova partida até completar o tempo em falta.
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