e-COPA MACEIÓ SOLIDÁRIA - 2020
REGULAMENTO GERAL
E-Copa Maceió Solidaria FIFA20
Modo: Clubes e Seleções
O CAMPEONATO
A E-Copa Maceió Solidaria é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Maceió, por meio da
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer – SEMTEL, as quais detêm os direitos
exclusivos da realização deste Torneio.
Nosso objetivo é estimular a prática de atividades que desenvolvam, entre outros aspectos,
o raciocínio lógico, coordenação motora, criatividade, socialização e o espírito de
competitividade e de união entre os atletas virtuais. Tudo isso com o intuito solidário em
ajudar os profissionais de Educação Física, através do CREF19/AL e da Federação
Alagoana do Desporto Universitário – FADU, com apoio da Federação Alagoana de Futebol
Digital e Virtual - FAFDV e da CONTIME.
EVENTO
Nome: E-Copa Maceió Solidária– FIFA20
Modalidade: FIFA 20.
Período de Inscrição: 25 de maio a 10 de junho de 2020
Plataforma: Playstation 4
Data das Competições: a partir de 12 de junho
Times: Livres ou seleções
DAS INSCRIÇÕES
Período de Inscrições: de 25 de maio a 3 de junho de 2020
DA PARTICIPAÇÃO
Os competidores devem garantir vaga através da inscrição realizada no site:
www.CONTIME.com.br
DAS CATEGORIAS
FIFA – SUB15 (até 15 anos de idade completos ou a completar em 2020)
FIFA – PRO (a partir dos 16 anos de idade completos ou a completar em 2020)
DO SISTEMA DE DISPUTA

O Campeonato destina-se a promover disputa do jogo eletrônico para Playstation 4: FIFA
20. O jogo eletrônico mencionado acima não é um produto da entidade organizadora e,
portanto, não tem qualquer responsabilidade pelo conteúdo do mesmo.
1. O sistema de disputa na fase classificatória consiste em grupos com no mínimo 4 (quatro)
e no máximo 8 (oito) participantes em jogos de ida, classificando 2 (dois) de cada grupo se
for grupos com 4 (quatro) e podendo classificar 4 (quatro) nos grupos que forem com 8
(oito) atletas, para a fase seguinte;

2. Em caso de empate nos números de pontos na fase de grupos serão utilizados os
seguintes critérios: número de vitórias, saldo de gols, gols pró e confronto direto.
Permanecendo o empate, o vencedor será definido em uma partida extra de menor tempo
com pênaltis ligados;
3. Na fase eliminatória serão jogos de ida, e em caso de empate terá mais um jogo com
duração de 5 (cinco) minutos ativado e gol de ouro;
4. Os grupos serão definidos por sorteio realizado no site www.arena17.com.
DAS CONFIGURAÇÕES DE PARTIDAS FIFA 20
1. Duração de cada partida: 6 (seis) minutos na classificatória / fase eliminatória;
2. Nível de Dificuldade: Lendário;
3. Estádio: Aleatório;
4. Condições de partida: Personalizado;
5. Estação: Verão;
6. Câmera: Transmissão de TV;
7. Defesa: O uso da defesa tática é obrigatório em todas as fases da competição.
OBSERVAÇÕES:
-

Deve-se jogar com o mesmo perfil e ID PSN/Gamertag cadastrada na tabela de
classificação, não podendo ser uma conta diferente. Caso a conta do seu oponente
esteja diferente, peça ao adversário para alterar na tabela.

-

É possível verificar se as configurações acima estão selecionadas. Para isso, acesse
a opção de configurações de controle e verifique se a opção de defesa clássica está
desativada. Se estiver disponível a mudança do tipo de defesa a ser usada, as
configurações exigidas acima, não estão ativadas.

-

Caso verifique que as opções citadas não estejam conforme exigido, deve-se tirar
uma foto e print imediatamente, antes dos 15 minutos de jogo e avisar seu
adversário, para que a partida seja reiniciada do zero.

-

Caso seu adversário não proceda como devido, tire foto imediatamente e entre em
contato com a comissão organizadora, informando o problema e anexando junto ao
chamado, a foto e ou print de prova do ocorrido.

-

Deverá ser enviado o convite da partida, sempre o jogador mandante na tabela de
classificação de cada campeonato. Caso ultrapasse dos 15 minutos de jogo,
reclamações não serão aceitas.

Lag e desconexões
- Em caso de lag que atrapalhe o desenvolvimento do jogo, o player que se sentir
prejudicado deve dar pause, mandar um chat ao adversário e interromper o jogo
imediatamente, antes dos 15 minutos de partida. Caso ultrapasse este tempo de
jogo, você estará assumindo por sua conta e risco as consequências da partida.
-

Em caso de queda de conexão, o jogo tem que ser reiniciado jogando apenas o
tempo de jogo que restar para o término da partida.

-

O placar da partida deve ser mantido o mesmo, ou seja, os jogadores devem entrar
em acordo e forçar os gols necessários que já tinham acontecido antes da queda de
conexão. Se antes da queda de conexão tiver ocorrido alguma expulsão, o jogador
penalizado pela expulsão deve forçar a expulsão do mesmo jogador, quando o jogo
for reiniciado.

-

O jogador que se desconectar por má fé e for reincidente por tal ato, será penalizado
bruscamente pela organização do campeonato.

-

Para que seja comprovado algum tipo de trapaça ou reclamação, o jogador lesado
deve falar com o administrador do grupo da competição.

-

Na Fase de Grupos: Será aplicado um sorteio, para decidir se o resultado ficará por
empate de 0x0, ou uma vitória de 2×0 para qualquer um dos players, nos dois jogos
da fase.

-

Na Fase Mata-Mata: Também será realizado um sorteio, para a definição de quem
passará de fase.

*Todos os placares terão que ser postados no site www.arena17.com para a organização
lançar os resultados na tabela da competição.
ATENÇÃO: Os jogadores devem comunicar a organização do torneio sobre o erro de
conexão, dentro dos prazos estabelecidos de reclamações para cada fase. Caso não seja
informado, poderá ocorrer aplicações de W.O. na partida não realizada, de acordo com os
agendamentos dos jogos realizados pelo sistema.
Para evitar erros de conexão, deve-se liberar as portas de conexão do seu modem de
internet conforme solicitado pela EA Sports. Caso o jogador seja reincidente com erros de
conexão com seus adversários, o mesmo será automaticamente eliminado.
INFRAÇÕES E PENALIDADES
O participante que infringir as cláusulas deste regulamento será penalizado nos termos
abaixo. As penalidades serão sempre aplicadas pela Comissão Organizadora e serão as
seguintes:
1. Aviso: a ser aplicado apenas em infrações leves, não implicará em desclassificação do
participante;
2. Advertência: uma vez aplicada, o participante infrator será desclassificado da partida em
disputa;
3. Expulsão do participante da E-COPA MACEIÓ SOLIDÁRIA.
4. O participante que não se apresentar no horário designado para o início da realização da
sua partida será automaticamente desclassificado.
DIREITOS DE IMAGEM
Ao se inscrever nos nossos campeonatos, 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.
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 ndeterminado,
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.
EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA
Poderá participar qualquer pessoa que tiver disponível um console PS4, o jogo FIFA20 e
dispor de uma internet que tenha condições para jogar online, ou seja, o mínimo 20MB de
conexão de Download e 3MB de Upload.
ELIMINAÇÃO OU PUNIÇÕES
Segue alguns motivos dos quais o jogador poderá ser eliminado ou punido:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Agir de má fé;
Falta de compromisso para a realização das partidas;
Falta de ética desportiva;
Agressões verbais;
Inserções desmedidas com intuito de conturbar o ambiente do torneio;
Insinuações desagradáveis sobre índole e/ou honestidade de qualquer dos
participantes do torneio;
Conexão ruim, que dificulte e/ou impossibilite a realização das partidas;
Ficar tocando a bola com o goleiro ou na zaga para passar o tempo de jogo;
Combinação de resultados;

Todos os casos sempre serão analisados pela organização e, qualquer denúncia de
infração, deverá estar acompanhada por provas que comprovem a irregularidade, caso
contrário poderão ser desconsiderados.
DISPOSIÇÕES GERAIS
A Comissão Organizadora da E-COPA MACEIÓ SOLIDÁRIA reserva-se o direito de
modificar total ou parcialmente os termos e condições deste regulamento, devendo:
informar os participantes acerca de eventuais alterações com antecedência;
As dúvidas e omissões deste Regulamento serão solucionadas pela Comissão
Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a essas decisões;
Qualquer tolerância em relação ao disposto neste Regulamento será mera liberalidade da
Comissão Organizadora;

A Comissão Organizadora reserva-se o direito de desqualificar qualquer participante que
venha a manipular, violar e/ou fraudar, ou mesmo tentar manipular e/ou violar o correto
andamento deste Campeonato ou seu resultado, bem como aqueles que descumprirem o
presente Regulamento;
A Comissão Organizadora poderá, ao seu exclusivo critério, a qualquer tempo, se julgar
necessário, interromper, alterar, suspender ou cancelar o presente Regulamento, por
motivos de força maior ou qualquer outro fator ou motivo imprevisto, os quais estejam fora
do controle da Comissão Organizadora e que comprometam o andamento deste
Campeonato, de forma a impedir ou modificar substancialmente a sua condução como
originalmente previsto.
Ao inscrever-se na E-COPA MACEIÓ SOLIDÁRIA, o participante assume automaticamente
o conhecimento de todos os termos deste documento, ficando de acordo com todos os itens
mencionados e acatando todas as decisões da Comissão Organizadora.
A Comissão Organizadora da E-Copa Maceió Solidária

