1ª Copa Objetivo Indaiatuba ESports
Regulamento Geral:
I - ) Do Objetivo
ARTIGO 1°. - A 1ª Copa Objetivo EA Sports: FIFA 18 tem por objetivo estimular a prática esportiva e a diversão entre
os participantes. O evento acontecerá no Colégio Objetivo Indaiatuba, onde os inscritos se reunirão para jogarem o
jogo FIFA 18.
II - ) Da Organização
ARTIGO 2°. - A organização, a direção e a realização da 1ª Copa Objetivo EA Sports de FIFA 18 serão de
responsabilidade do Colégio Objetivo Indaiatuba e da Comissão Organizadora. O campeonato ocorrerá entre os dias
03 e 05 de Julho do corrente ano.
III - ) Da Plataforma de Disputa
ARTIGO 3°. - O campeonato será disputado no console SONY PS4 e os controles serão disponibilizados para o
evento.
IV - ) Das Inscrições
ARTIGO 4°. - As Inscrições acontecerão do dia 13 a 22/06/2018, realizada somente mediante pagamento no valor de
dez reais cada, mais a doação do agasalho e com a dupla já definida.
ARTIGO 5°. - A inscrição do aluno da direito a um lanche One Burguer JR na loja parceira TOP ONE GAMES com
prazo para utilização de até uma semana após o término do campeonato.
V - ) Dos Participantes
ARTIGO 6°. - Será permitida a entrada somente de alunos do colégio com o uniforme completo. No momento dos
jogos, será permitido usar uma camisa de time/seleção por cima do uniforme.
ARTIGO 7°. - Será permitida a entrada de alunos vigentes do colégio como expectador/torcida desde que atenda aos
requisitos de uniforme e comportamento. Também precisarão do ingresso que será a doação de um agasalho para a
Campanha do Agasalho.
VI - ) Da Elegibilidade
ARTIGO 8°. - Poderão participar do campeonato somente alunos vigentes do colégio que correspondam ao 8° ano a
3° série do Ensino Médio (Diurno e Noturno).
VII - ) Da Formação das Equipes
ARTIGO 9°. – Os alunos inscritos disputarão o campeonato em duplas pré-estabelecidas no momento da inscrição,
sendo cada equipe representada por um nome de escolha dos alunos, desde que não contenha uso de linguagem
vulgar, xingamentos e qualquer tipo de preconceito.
VIII - ) Da Comissão Julgadora
ARTIGO 10°. – A Comissão Julgadora será formada por funcionários, professores e/ou funcionários, escolhidos pela
Comissão Organizadora, com a finalidade de avaliar e julgar as ações dos participantes. Esta comissão tem total
autonomia nas suas decisões.
ARTIGO 11°. – A organização é soberana em suas decisões. Qualquer falta de respeito ou ofensa, quer para a
organização, quer para os adversários, poderá ser sancionada com a exclusão dos jogadores do campeonato.
ARTIGO 12°. – A organização pode adicionar ou modificar alguma regra na existência de alguma situação não
prevista se necessário, ou seja, o regulamento e formato da competição poderão ser alterados a qualquer momento e
sem aviso prévio.

ARTIGO 13°. – O evento contará com a participação de um árbitro, comentarista e narrador que serão responsáveis
por entreter os participantes e aplicar as penalidades caso seja necessário.
ARTIGO 14°. – Todos os jogadores devem seguir as instruções do evento. Todas as decisões da organização são
finais.
X - ) Do Sistema de Competição
ARTIGO 15°. – O campeonato será dividido em:
a) Classificatórias:
- O campeonato será disputado em sistema de eliminatórias (mata-mata), com um único jogo, sendo cada tempo de 6
minutos.
- Caso persista o empate nos dois tempos, o desempate será automaticamente disputado na cobrança de pênaltis.
b) Quartas de Final em diante:
- O campeonato será disputado em sistema de eliminatórias (mata-mata), com um único jogo, sendo cada tempo de 6
minutos.
- Caso persista o empate nos dois tempos, será disputada a prorrogação. Se persistir novamente o empate, o
vencedor será definido através da cobrança de pênaltis.
XI - ) Da Fórmula de Disputa
ARTIGO 16°. – O campeonato será disputado somente com Seleções e as mesmas serão sorteadas entre as duplas.
ARTIGO 17°. – O jogador poderá realizar até 03 (três) substituições durante os jogos e também no intervalo das
partidas, mas somente quando estiver com a posse de bola e o jogo estiver paralisado. (ex: falta, tiro de meta,
lateral).
ARTIGO 18°. – Pausar o jogo com a bola rolando é proibido em qualquer ocasião, e caso o jogador o faça
propositalmente para atrapalhar o adversário, o mesmo poderá ser desclassificado do campeonato. Se o pause for
considerado por acidente, a bola deverá ser devolvida para o adversário.
ARTIGO 19°. – Caso haja indício de infração de regras, o jogador poderá ser eliminado do Campeonato.
ARTIGO 20°. – Os jogadores terão, antes das partidas:
a) 1 minuto para personalizar seu controle ou escolher o modo de controle Clássico ou Alternativo.
b) 1 minuto para alterar a escalação, bem como a formação inicial.
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XII - ) Da Participação na COPA Objetivo EA Sports: FIFA 18
ARTIGO 20°. – Os jogadores que não estiverem presentes no local do evento na hora de suas partidas serão
automaticamente desclassificados.
ARTIGO 21°. – Os participantes devem comportar-se de maneira sociável, mantendo uma conduta amigável perante
os competidores, expectadores e membros oficiais do evento. Lembrando que por ser um evento dentro do colégio,
as regras escolares serão aplicadas normalmente.
ARTIGO 22°. – É proibido que um expectador comunique-se com um jogador enquanto ele compete. Conversar é
permitido desde que em nível razoável e longe dos jogadores que estejam disputando partidas.

ARTIGO 23°. – Os jogadores deverão conter o uso de linguagem vulgar quando estiverem dentro da área do torneio.
Não é permitido dirigir palavras, desafios, ironias, gestos e afins aos adversários. Essa conduta pode ser penalizada
com desclassificação automática dos participantes, sem direito a qualquer tipo de reclamação.
ARTIGO 24°. – Não será permitido a entrada de alimentos no teatro, assim como canetas, objetos cortante, tintas,
etc.
ARTIGO 25°. – Todos os jogadores devem estar disponíveis para qualquer cerimônia pós-treino tais como, prêmios,
entrevistas, entre outras coisas, concedidas na COPA Objetivo. O jogador que for convidado pela organização e não
participar de tais cerimônias perderá o direito de qualquer prêmio que pode ser concedido.
ARTIGO 26°. – Todos os jogadores devem seguir as instruções do evento. Todas as decisões da organização são
finais.
XIII - ) Da Premiação Da Competição
ARTIGO 27°. – As três primeiras equipes terão suas premiações de acordo com a colocação de cada uma.
XIV - ) Do Transporte
ARTIGO 28°. – Eventuais custos com transporte e alimentação são de inteira responsabilidade dos participantes.
XV - ) Dos Casos Omissos
ARTIGO 29°. – O que não estiver previsto neste regulamento será resolvido pela Comissão Organizadora, que fica,
desde já, eleita a única com poderes de resolução, no lugar de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

