
Nota: Prémios por equipa 

REGULAMENTO Tekken 7

Formato 

● Brackets BO3 (incluindo Lower Bracket).

● Final BO5.

Prémios 

● 1º - 30 euros (Voucher na Switch Technology)

● 2º - 20 euros (Voucher na Switch Technology)

● 3º - 10 euros (Voucher na Switch Technology)

Regras 
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• 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.

• Pausar o jogo a qualquer momento durante a luta, mesmo que acidentalmente, 

resultará na perda do round, caso um membro da organização assim o entenda.

• Modo de Competição: Modo Versus 1 vs 1

• Handicap : Não

• Tempo de Ronda: 60 segundos

• Stage Selection: Aleatório.

• Apenas o jogador que perder uma luta poderá trocar de personagem, ou seja, o 

jogador que vencer tem de permanecer com a mesma personagem.

• As lutas serão à melhor de 3 (bo3), com exceção da final que será à melhor de 5(bo5).

• O jogador que for chamado em primeiro lugar ficará no PLAYER 1, o segundo PLAYER 

2, ou seja, os participantes irão ocupar o PLAYER spot por ordem de chamada.

• Os jogadores estão autorizados a trazer o seu próprio comando, contudo a 

organização disponibiliza 2 comandos.

• É proibido o uso de bugs/cheats do jogo, caso ocorra o jogador será desclassificado.

• O jogador que não se apresentar até 10 minutos após a hora da sua chamada 

automaticamente é lhe data a derrota.

• Customização de Personagens: Desligado
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• Os participantes podem desistir durante um jogo. Será atribuída uma derrota ao jogador

que desiste.

• Todas as regras acima citadas estão sujeitas a alterações se assim for necessário para

que haja uma melhor qualidade do torneio.

• Qualquer função de comando como "rapid pressing (turbo)" ou macros baseados em

hardware não são permitidos durante o torneio.

Observações 

• O NESTI reserva-se 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.
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