_____________________________________________________________________________

CAMPEONATO FIFA 18
OVNI GAMES
NATAL SHOPPING
Partidas do torneio serão jogadas através do menu Amistosos FIFA 18 com as seguinte regras:
_____________________________________________________________________________
•

Data de inscrições: 26/06/2018 à 28/06/2018 até 22hs.

•

Total de jogadores: 128 participantes.

•

Inscrições limitadas para 128 participantes. (Podendo existir lista de espera.

•

Dados da inscrição: Nome, Sobrenome e WhatsApp.

•

Data de Início 04/08/2018 à 05/08/2018.

•

Jogos Mata-Mata 04/08 e 05/08(ida e Volta) - (10hs à 22hs).

•

Data 64 melhores até a Final será: 05/08/2018. (10hs às 22hs).

•

Menores de 16 anos só participarão com declaração assinada pelo responsável.

•

Participantes terão que assinar no link de inscrição que leram o regulamento do

Campeonato Ovni Games.
•

Será criado grupo do WhatsApp para que os participantes sejam informados dos

horários dos seus jogos. Fiquem atento aos informativos!!!
•

Sorteio será realizado ao vivo pelo YouTube no dia 13/07/2018.

•

Campeonato será realizado no console PS4 + Jogo FIFA 18.

•
Ovni Games irá disponibilizar controles, porém o jogador poderá usar seu próprio
controle.
•

Tempo: 5 Minutos.

•

Controles: Quaisquer.

•

Velocidade: Normal.

•

Tipo de Elenco: Padrão

•

Lesões: Sim. Condições do Tempo: Aleatório. Estádio: Aleatório. Juiz do jogo: Aleatório.

Barra de Cansaço: Ligado.
•

Defesa tática

•

Não poderá utilizar o cursor no Goleiro.

•

Configuração do controle quaisquer.

•

Equipes: qualquer time ou seleção a sua escolha.

•

Equipes modo online ativado. (Última atualização liberada pela EA).

•
Tempo de arrumação inicial dos times: 2 minutos. Pause no jogo: 1 minuto liberado,
mas a bola tem que estar parada e avisar ao juízes da OVNI GAMES. Parada de 1 minuto, no
máximo, para organizar o time no intervalo.
•

Trocas de equipes somente na próxima fase do mata-mata serão permitidas.

•

A equipe do visitante poderá ser igual a equipe do mandante

•

Os jogadores deverão estar presentes na área do torneio

Em seus horários previstos para que se possa começar uma sessão de partidas. Após a
liberação das estações e chamada oficial dos juízes da OVNI GAMES, os jogadores terão 2
(dois) minutos para se apresentarem e ocuparem seus postos nas estações designadas. A
configuração das partidas é de responsabilidade dos juízes da OVNI GAMES.
•

Times como “Seleção do mundo, Adidas ou similares NÃO poderão ser usadas”.

•

Caso algumas das regras sejam violadas o participante será excluído do campeonato.

2. INSCRIÇÕES
2. 2. Ao se inscrever no campeonato você estará confirmando a leitura e entendimento das
regras, e estará abaixo, portanto, sujeito aos termos deste Regulamento.
2.3. Reclamações posteriores por desconhecimento do Regulamento ou não entendimento das
Regras serão desconsideradas. Caso não tenha entendido claramente qualquer ponto do
Regulamento, abra um chamado (Grupo WhatsApp) e suas dúvidas serão esclarecidas.
2.4. Inscrições gratuitas pelo link https://goo.gl/forms/3PHNq18AVugYgZ5j1 (disponível até a
data de encerramento das inscrições).
3. Regras do torneio:
As partidas serão jogadas de acordo com a estrutura da competição e o horário fornecido pelo
comitê organizador da OVNI GAMES (via WhatsApp). Uma partida oficial poderá começar
somente com aprovação dos juízes da OVNI GAMES. Qualquer partida iniciada sem a
aprovação dos mesmos será considerada uma partida não-oficial. Os jogadores não devem sair
de um jogo oficial em progresso, com exceção quando autorizados pelos juízes do OVNI
GAMES. Caso ocorra de sair sem autorização, será desclassificado. Durante uma partida oficial,
os jogadores não poderão se comunicar com pessoas não envolvidas na mesma, como pais ou
torcidas em geral, mesmo quando houver pauses no jogo. As pessoas envolvidas na partida são
os jogadores e os juízes do OVNI GAMES.
*Um jogador não pode fazer tática para outro e nem ficar por perto falando o que precisar ser
mexido ou dando palpite durante a partida. Caso o campeonato seja atrasado por algum
motivo, poderá exceder o horário previsto. O jogo só começa ou recomeça com autorização
dos organizadores.
4. Atrasos e WO:
Jogadores que não se apresentarem no horário correto de suas partidas, serão penalizados
com a perda da partida por WO (equivalente ao placar de 2 x 0) . Não haverá tolerância de
horário. É solicitado aos participantes que se mantenham informados sobre horários de suas
sessões e que estejam sempre à disposição 15 minutos antes do horário previsto das mesmas,
com o intuito de evitar atrasos e a perda de partidas por WO.
Os jogadores são responsáveis pelo bom funcionamento e instalação de seus controles. Os
oficiais do torneio poderão possivelmente ajudar os jogadores com assuntos técnicos, mas não
atrasarão o horário do torneio por tais motivos, acarretando em WO para o causador do
atraso, caso não solucione o problema com agilidade.
Em casos de falta de luz ou travamento da máquina o jogo recomeça com os placares zerados.

Caso já esteja no 2º tempo, será jogado apenas 1 tempo da partida. Casos de BUG do jogo
(com exceção do gol duplicado no replay) prevalecerá a decisão do juíz da OVNI GAMES. Será
permitida a alteração do botão configuration, portanto todos deverão olhar antes do início da
partida tanto o “player setting” como o “button configuration”. (Será contabilizado nos 2
minutos de direito).
O jogador que tomar WO no 1° jogo será substituído por alguém da lista de espera que
começará jogando desde o 1° jogo.
5. Penalizações :
O jogador deverá permanecer durante o jogo, sem xingamentos pesados, sem “reclamações”
exageradas ou constantes, sem narrações do jogo, sem reações agressivas ou antiesportivas.
Os fiscais terão todo poder para decidir o que ele considera de errado. Em caso de alguma
irregularidade, o jogador que estiver sofrendo o anti-jogo deverá solicitar ao juiz da OVNI
GAMES a paralisação do jogo.
Casos extraordinários, ou seja, extra-regra, serão analisados e resolvidos pelos organizadores
do campeonato.
Caso o jogador seja advertido pela 3a vez no jogo, o fiscal irá puni-lo com um gol. O Jogador
que “entregar o jogo” será punido encerrando-se o jogo e sofrendo a derrota de 3 x 0.
Fazer gol contra propositalmente será eliminado do campeonato. O jogador que acabar com o
jogo devido ao máximo de expulsões permitidas, sofrerá derrota pelo placar que estiver
perdendo ou no mínimo 3 x 0.Caso o mesmo esteja ganhando ele automaticamente sofre
derrota por 2 x 0.
Caso algum jogador falte no um jogo do mata-mata ele perde por WO.
6. Classificação:
São dois jogos, de ida e volta, com gol qualificado - ou seja, em caso de empate, classifica-se
quem fizer mais gols fora de casa. Se persistir a igualdade, acontece prorrogação e depois
pênaltis.
7. Premiações:
CAMPEÃO (01 FIFA 19 – PS4 nas lojas OVNI GAMES)*
VICE-CAMPEÃO (01 Voucher R$ 100,00 nas lojas OVNI GAMES)
3° LUGAR (01 Voucher R$ 50,00 nas lojas OVNI GAMES)
*O Campeão terá vaga garantida para o 1o campeonato FIFA 19 - OVNI GAMES.

