Torneio e-Sports - GEM/Playponto - FIFA 20
REGULAMENTO
I - DO ATO DA INSCRIÇÃO
1 - Elegibilidade: poderá participar do campeonato qualquer pessoa com idade igual ou superior a 08 (oito) anos de
idade.
2 - O limite de inscrições é restrito ao preenchimento do número de vagas ofertadas no torneio.
3 - Total de vagas ofertadas: 108 (cento e oito).
4 - No ato da inscrição, o participante deverá portar um documento de identidade com foto (RG ou CNH) e informar
um número de telefone e e-mail para contato.
5 - No ato da inscrição, o participante definirá o TIME ESCOLHIDO para a fase classificatória.
6 - Para a inscrição e participação de competidores MENORES DE IDADE, é obrigatória a presença de adulto
responsável confirmada mediante apresentação de documento de identidade ou procuração judicial.
7 - A inscrição terá custo de R$ 40,00 (quarenta reais) e será validada após pagamento da quantia.
8 - O período de inscrição se dará entre os dias 23/11/2019, a partir das 10h00, e 10/12/2019 às 18h00 (horário de
Brasília), ou até as vagas serem preenchidas.
9 - As inscrições podem ser realizadas na Sede Administrativa do Grêmio Maringá (Av. Horácio Raccanello Filho,
5350, sala 09, sobreloja, Zona 7, Maringá-PR) ou na Playponto Game Station, no Shopping Catuaí Maringá (Av.
Colombo, 9161, Parque Industrial Bandeirantes, Quiosque Q 26B, Maringá-PR.
10 - O evento acontecerá na Playponto Game Station - Shopping Catuaí Maringá nas datas:
●
●
●

12/12/2019, quinta-feira, a partir das 19h00;
13/12/2019, sexta-feira, a partir das 19h00;
15/12/2019, domingo, a partir das 10h00.

11 - Durante o torneio, é OBRIGATÓRIO que o participante porte o documento de identidade apresentado no ato da
inscrição, sujeito à desclassificação.

II - DO FORMATO DA COMPETIÇÃO
1 - Serão formados GRUPOS DE 04 (quatro) COMPETIDORES que disputarão entre si partidas únicas de 4 minutos
cada tempo. O 1º (primeiro) e o 2º (segundo) colocado de cada grupo garantirá vaga para o mata-mata direto, em
jogo único, até a final. Poderá haver a classificação do 3º (terceiro) colocado em caso especial deliberado pela
organização.
2 - Critérios de desempate da primeira fase: PONTOS, SALDO DE GOLS, GOLS PRÓ, GOLS CONTRA. Em caso de
empate em todos os quesitos será realizado sorteio.
2 - No mata-mata, em caso de empate, haverá disputa com prorrogação e penalidades.

III - DAS PREMIAÇÕES
●

●
●

1ºlugar 01 (uma) Caneca com Tirante, 01 (um) Kit Caneta e Abridor, 01 (uma) caneta executiva, 01 (um)
chaveiro personalizado do Grêmio Maringá, e Camisa Oficial da Temporada 2020 e certificado de Gamer
Oficial do Grêmio Maringá, possibilitando a assinatura de contrato de um ano e a inscrição para um dos
maiores torneios de Fifa do Brasil. O primeiro colocado terá direito a usufruir de 1h (uma hora de estação)
na Playponto, Shopping Catuaí Maringá, de Segunda a Quinta, entre as 10 e 14h.
2º lugar - Troféu de vice-campeão, 01 (uma) Caneca com Tirante, 01 (um) Kit Caneta e Abridor, 01 (uma)
caneta executiva e 01 (um) chaveiro personalizado do Grêmio Maringá.
3º lugar - Uma Caneca com Tirante, um Kit Caneta e Abridor do Grêmio Maringá.

IV - DO DIREITO DE USO DE IMAGEM E VOZ
1 - Ao se inscrever no campeonato, todos os participantes sejam eles Pro Players ou não, automaticamente a título
gratuito e de pleno direito de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável autoriza: O uso gratuito e livre
de qualquer ônus ou encargo de seu nome, sua imagem e sua voz em fotos, arquivos e/ou meios digitais ou não,

bem como em cartazes, banners, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, em qualquer tipo de mídia e/ou peças
promocionais, o que inclui televisão, rádio, jornal, cartazes, faixas, mala-direta, Internet. Ou seja, bens tangíveis ou
intangíveis, para a ampla divulgação do campeonato.
2 - A autorização descrita acima não implica ou resulta qualquer obrigação de divulgação nem de pagamento,
concordando ainda o vencedor, ao receber o prêmio, em assinar eventuais instrumentos neste sentido, sempre que
solicitado pela empresa organizadora do campeonato. Os vencedores concordam em autorizar o uso de suas
imagens, sons de voz e nomes, em TV, filmes, vídeos, fotos e cartazes, anúncios em jornais e revistas, por prazo
indeterminado, para a divulgação dos prêmios ou participação em nossos torneios, bem como a utilização dos dados
constantes no cadastro para comunicação de futuras ações promocionais, sem qualquer ônus para a organização do
campeonato.

V - DAS PARTIDAS
1 - A Competição de Futebol Virtual será realizada de acordo com as regras oficiais.
2 - As partidas terão duração de 08 (oito) minutos, divididos em 02 (dois) tempos de 04 (quatro) minutos, com
intervalo de 01 (um) minuto entre eles.
3 - As configurações das partidas são de responsabilidade dos juízes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Câmera: modo padrão;
Dificuldade: Profissional;
Clima: Bom;
Horário: 20 horas;
Estação: Verão;
Substituições: 03 (três);
Estádio será escolhido no par ou ímpar;
Modelo da Bola será padrão da competição;
As demais configurações serão definidas na forma padrão.

4 - Todas as partidas eliminatórias terão a opção prorrogação e pênaltis desativadas.
5 - Os jogadores deverão estar presentes na área de realização da competição, em seus horários previstos para que
se possa começar uma sessão de partida. Após a liberação das estações e chamada oficial, os jogadores terão 01
(um) um minuto para se apresentarem e ocuparem seus postos.
6 - Jogadores que não se apresentarem no horário correto de suas partidas ou logo após o chamado para iniciar uma
sessão de partidas, serão penalizados com a perda da partida por WO (equivalente ao placar de 3x0).
7 - Cada participante poderá configurar o seu controle dentro do tempo máximo de 01 (um) minuto.
8 - O controle será cedido pela organização do evento. Não poderá trazer o seu controle de casa para a competição.
9 - Serão concedidos 02(dois) minuto para alterar formação tática antes do início da partida.
10 - Cada participante terá direito a 02 (duas) pausas no decorrer da partida para alterações no esquema tático ou
substituição de jogadores, somente quando a bola estiver parada, com o prazo de 01 (um) minuto cada pausa.
11 - Será advertido aquele jogador que por qualquer motivo paralise a partida com a bola em andamento. na
segunda advertência será penalizado com 01 (um) gol.
12 - Caso ocorra a queda ou falta de energia elétrica durante o jogo, ou o console trave por qualquer motivo, será
iniciado outro jogo com o mesmo placar da partida que estava em andamento antes do problema. Se a partida
estiver no segundo tempo, será jogado apenas um tempo, também com a manutenção do placar anterior. Jogadores
expulsos, substituídos ou machucados durante a partida antes do desligamento ou travamento do console não
poderão ser escalados para a nova partida.
13 - Para a classificação das equipes, será observada a seguinte pontuação:
● Vitória - 03 (três)pontos;
● Empate - 01 (um) ponto;
● Derrota - 00 (zero) ponto.
14 - Critérios de desempate:
● Maior número de vitórias;
● Maior saldo de gols;
● Maior número de gols pró;
● Confronto direto.

14. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da modalidade, com anuência da Direção geral, não
podendo essas resoluções contrariar as Regras oficiais e o Regulamento Geral.
15. Será realizado um PRÉ-EVENTO (Torneio de Boas-Vindas) com os 20 (vinte) primeiros inscritos, para a divulgação
do evento e confraternização dos atletas. O evento consiste em 01 (uma) jogo com cada competidor, com partidas a
serem sorteadas aleatoriamente e que não influenciam na pontuação do torneio principal.
16. No dia 14/12/2019, sábado, a Playponto Game Station disponibilizará uma estação exclusivamente para os
atletas realizarem treinos (valor/hora segue as normas do estabelecimento).

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome do Participante: _____________________________________________________
Data de Nascimento: ____/____/______ Idade: ___ Sexo: ( )M ( )F - RG:_______________
Endereço: ___________________________________________________________
E-mail: _________________________________Telefone para contato:_____________________
AUTORIZAÇÃO (para menores)
Eu_____________________________, responsável pelo menor___________________________, autorizo
sua participação no Torneio e-Sports - GEM - Fifa 20.
Declaro, para os devidos fins, que tomei conhecimento e concordo com o regulamento do campeonato.
Declaro também que tomei conhecimento e concordo com o Termo de Responsabilidade do campeonato.
Diante todo o comitê organizador e todos os demais membros pertencentes à organização, tais como,
árbitros, diretores, etc. de qualquer tipo de responsabilidade como, por exemplo, acidentes ou qualquer
outro tipo de prejuízo que porventura possa ocorrer com ele(a) durante o torneio ou fora dele.

Responsável:_____________________________________Assinatura:_____________________

Fone:__________________________ RG:________________________

