REGULAMENTO FIFA 19

Formato
● Fase de grupos: 2 jogos contra todos (Home and Away)
● Playoffs e Finais: 2 jogos (Home and Away)

Prémios
•

1º - 200 euros (Voucher Worten)

•

2º - 100 euros (Voucher Worten)

•

3º - 60 euros (Voucher Worten)

•

4º - 20 euros (Voucher Worten)

Regras
•

Pontualidade – Todos os jogos deverão começar à hora prevista. Caso uma
equipa não esteja pronta na hora de começar o jogo, será atribuída vitória
automática à outra equipa.

•

Comportamento durante o jogo – Qualquer ato que perturbe, ou desestabilize,
o jogador adversário, levará o seu autor a ser alvo de penalização. Em caso de
agressão física, o jogador é desclassificado, tendo de abandonar, de imediato, o
recinto.

•

O jogo só irá para prolongamento caso no de haver empate no agregado após os
90min do jogo da 2º mão.

•

Os jogadores podem escolher as equipas que vêm por defeito.

•

Táticas personalizadas são permitidas.

•

Legacy Defending não é permitido.

•

É permitido ter controlo do guarda-redes para defender.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nível de jogo: lendário
Duração por parte: 6 minutos
Lesões: desligada
Velocidade: normal
Árbitro: aleatório
Estádio: aleatório
Época: verão
Horário do dia: 18h
Condições Meteorológicas:
Limpo
Desgaste do relvado: leve
Bola: aleatório
Foras de jogo: sim

•
•
•

NESTI - Núcleo de Estudantes de Informática
E-mail: nesti@uac.pt
www.nesti.uac.pt
facebook.com/NESTIUAC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartões: sim
Mão na Bola: não
HUD: Nome do jogador
Indicador de jogador: nome do jogador
Temporizador/resultado: sim
Radar: 2D
Câmara: Transmissão televisiva
Personalização de jogabilidade
de jogador: Tudo a 50
Controles: quaisquer
Comandos PS4: disponibilizados
pela organização conforme
necessidade do jogador – a
verificar durante
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Observações
•

O NESTI reserva o direito de alterar a informação acima descrita, informando os
participantes do torneio pelos seus canais de comunicação, se assim o acontecer.

•

Os elementos da direção do NESTI terão poder absoluto de decisão, e qualquer
incumprimento de uma ordem dada por um destes elementos resultará numa
penalização a ser decidida, como pena máxima de desqualificação da equipa.

•

Protesto – Todos os protestos/discussões são estritamente confidenciais no que
toca aos administradores e o protestante. Os protestos devem ser feitos de
modo a não atrasar o progresso do torneio. A direção aconselha à organização
de respetivas provas ou ao contacto imediato com um membro da direção, caso
haja algum problema que queiram notificar. NOTA: Um protesto deve ser entre
um espaço de 10 a 15 minutos após o suposto sucedido, de modo a não causar
atraso nos jogos seguintes.

•

No caso de um jogador com idade inferior a 18 anos possuir uma autorização
parental falsificada, a direção do NESTI não se responsabiliza pelo que possa
acontecer ao participante e, caso tome conhecimento desta infração, o jogador
será expulso do recinto.

