
 

 

REGULAMENTO 

COPA DE FUTEBOL DIGITAL  

Regras Gerais da Copa 

 

1ª COPA DE FUTEBOL DIGITAL é uma competição de vídeo game com o caráter de disputa amigável, sem 

fins lucrativos, organizado pela Comissão da Semana da Informação e Administração. 

A competição será disputada por cinco etapas eliminatórias. 

Serão 2 competições, sendo 1 para o curso Técnico em Informática e 1 para os cursos superiores 

(Administração e Sistemas de Informação). 

 
Inscrições 

Cada participante para se inscrever deverá pagar o valor de R$ 10,00 (dez reais). Este valor dará o direito de 

participar da Semana da informática e Administração. 

Finalizadas as inscrições, caso ultrapasse o número máximo de competidores (32 participantes), será feito um 

sorteio para a definição dos 32 jogadores.  

Todo o valor será revertido em premiações e custos de organização da Semana da Informática e 

Administração. 

O aluno não é obrigado a se inscrever na competição. Todavia, ao se inscrever estará confirmando a leitura e 

entendimento das regras, e estará, portanto, sujeito aos termos deste Regulamento. 

Reclamações posteriores por desconhecimento do Regulamento ou não entendimento das Regras serão 

desconsideradas. Caso não tenha entendido claramente qualquer ponto do regulamento, entre em contato com os 

organizadores para esclarecimento prévio. 

 
Data, local e Horários 
Inscrições até dia 21/09/2018 
Data do sorteio dos inscritos e fases - 26/09/2018 
Data dos jogos - 28/09/2018 (curso técnico) e 29/09/2018 (curso superior) 

Local dos Jogos - Laboratório de Redes (prédio II - Informática)  

 

Definição de Jogos 

Para as duas competições serão feitos jogos eliminatórios em 5 fases: 
Fase 1: 32 jogadores (1ª Fase) 
Fase 2: 16 jogadores (Oitavas de Final) 
Fase 3: 08 jogadores (Quartas de Final) 
Fase 4: 04 jogadores (Semi Final) 
Fase 5: 04 jogadores (Disputa da Final - 2 jogadores e Terceiro e Quarto Lugar - 2 jogadores) 
 

O formato da competição será: cada jogador vai jogar um jogo eliminatório. 

Para passar de fase serão observados os critérios:  

a. Vencedor da partida por saldo de gols. 

b. Em caso de empate, a definição do classificado se dará por disputa de pênaltis.  

   

Pré-jogo / Pós-jogo 

Os jogadores terão 02 (dois) minutos antes de cada partida para definir táticas e 

escalações. No intervalo do jogo somente 01 (um) minuto para substituições e 

alteração de tática. 

Durante as partidas somente 01 (um) ‘’pause’’ por jogador com duração de 30 (trinta) segundos para 

alterações de tática e substituições. 

Ao término das partidas, os jogadores devem assinar a súmula de jogo para registro do jogo e resultados. 

 

Equipamentos 
PLATAFORMA: PLAYSTATION 3 
JOGO: FIFA 2017 

 
Premiação 

Os três primeiros lugares receberão medalhas (Ouro, Prata e Bronze). Essa premiação acontecerá após o 

término da competição. 

 

 
 
 



 

 

 
Escolha do Time 

Cada jogador poderá escolher o time de sua preferência e trocá-lo a cada jogo do campeonato e poderá haver 

confrontos entre times iguais com uniformes diferentes. Os times que não poderão ser escolhidos são: Real Madri 

(Espanha), Barcelona (Espanha), PSG (França), Bayer de Munique (Alemanha) e Juventus (Itália). 

Times como “Seleção Clássica” e “Seleção Mundial” ou “Seleções” também não serão permitidos neste 

campeonato, assim como times editados. 

 

Configurações das partidas  

Modo: Amistoso  

Times: Clubes  

Duração: 5 minutos 

Prorrogação: Não  

Pênaltis: Sim 

Lesões: Ligado 

Câmera: Padrão  

Nível de dificuldade: Estrela 

Emoção do Jogador: Não 

Substituições: 3 (três) 

Velocidade do jogo: 2 (dois) 

Estádio: Aleatório 

Período: Noite  

Estação do Ano: Verão  

Clima: Bom 

Altura da grama: Normal  

Condições do campo: Normal  

Tipo de Bola: Padrão 

 

Atrasos e W.O. 

Jogadores que não se apresentarem no horário correto de suas partidas, serão penalizados com a perda da 

partida por WO (equivalente ao placar de 3x0) tolerância de 05 (cinco) minutos. 

Caso ocorra a não apresentação dos dois jogares no horário marcado de suas partidas, serão penalizados 

eliminação direta. 

É solicitado aos participantes que se mantenham informados sobre horários de suas partidas e que estejam 

sempre à disposição 10 minutos antes do horário previsto das mesmas, com o intuito de evitar atrasos no campeonato 

e/ou a perda de partidas por W.O. 

 

Divulgação e Resultados 

Serão divulgados os resultados após o término de cada fase. Assim terá intervalo de 5 minutos entre cada fase. 

 
Desclassificação 
O participante será desclassificado se: 

a) Descumprir alguma regra do regulamento; 

b) Ofender ou xingar o adversário da partida; 
c) Ficar tocando a bola em demasia na zaga, praticar antijogo, pausar em lance claro de jogo ou pausar de 

forma proposital no decorrer do jogo, falta de competitividade, recuar a bola do campo de ataque para 

defesa repetitivamente; 

d) Interferir em outra partida do campeonato e/ou tirando a concentração dos jogadores. 

 

A organização não se responsabilizará pelos participantes em caso de: 

a) Descumprimento de qualquer termo do regulamento; 

b) Desclassificação por indisciplina; 

c) Perca por WO; 

d) Desclassificação em qualquer uma das fases por não cumprir os requisitos de classificação; 

e) Despesas que não estiverem a cargo da organização; 
f) Outros fatos que não estiverem contemplados nas normas. 

 

O PARTICIPANTE NÃO TERÁ O DIREITO DE REEMBOLSO DO VALOR DA INSCRIÇÃO EM 

CASO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU DESISTÊNCIA APÓS O ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES. 
 

Casos extraordinários, ou seja, extras-regra, serão analisados e resolvidos pelos organizadores do evento da 

Semana da Informática e Administração juntamente com os participantes envolvidos e o bom censo dos mesmos. 


