
Gincana Cotuca 2019

Histórias Silenciadas

Games: FIFA

Regulamento

1. Inscrição:

a. As equipes deverão selecionar apenas uma dupla para a participação no campeonato.

b.  Os jogadores que iniciarem a competição,  deverão terminá-la,  não podendo haver troca de

jogadores.

2. Jogos

a. Os jogos serão realizados dentro da escola (sala de aula ou laboratório) a decidir.

b. Os jogadores poderão escolher qualquer clube disponível no jogo.

c. Os jogos serão todos com a configuração de tempo 6 minutos do fifa.

d. Os jogos serão disputados em ps4, com o fifa 19.

e. Cada jogador tem direito a 3 pausas por jogo. O jogador poderá pausar o jogo somente com a

bola em sua posse, com o controle da mesma e com aviso prévio ao adversário. Todos as pausas

em jogos estarão submetidas a análise dos organizadores do evento, que em caso de má fé do

jogador que pausou o jogo, poderá ocorrer o W.O ou até a expulsão do jogador do campeonato.

f. Todos os replays de gols deverão ser pulados.

g. Não haverá pausas para banheiro ou beber água durante o jogo.

h. Será selecionado o modo “Clássico” para a disputa da competição, que inclui prorrogação e, se

necessário, cobrança de penalidades.

i. Antes da partida, as equipes têm 2 minutos para alterar configurações do time.

j. No intervalo da partida, os jogadores têm 1 minuto para eventuais alterações no time.

k. Não serão permitidas alterações nas configurações de jogo, essas serão padronizadas.

l. Não será adotada a “fase ao vivo” para a disputa da competição.

m.  Quaisquer  outros  eventos  não  citados  neste  regulamento  estão  sujeitos  à  decisão  dos

organizadores.

3. Formato:

a.  A competição terá apenas 4 jogos: 2 semifinais,  disputa de 3° lugar e a final  para decidir o

grande campeão, ou seja, é uma competição de “mata”, sem jogos de volta.

b. Os confrontos das semifinais decididas a partir de um sorteio foram:
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LLAMARIGHE x CANINDÉ

MAHINS x LAS MARIPOSAS

4. WO:

a. Em caso de atraso superior a 15 minutos sem aviso prévio a dupla atrasada sofrerá um W.O

(derrota por 3x0)

Pontuação

Duração da prova:
(Marque com um X)

Pontuação da prova:
1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar

Longa 650 375 250 125

Média X 500 300 200 100

Curta 375 225 150 75


