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1. Calendário 

1.1. O Torneio de Futebol Virtual realiza-se de 14 de Junho a 15 de Julho de 2018. A 

primeira fase é constituída por 30 competições diárias. A segunda fase é constituída 

por uma competição com a duração de dois dias, a realizar a 14 e 15 de Julho de 2018. 

1.2. A primeira fase é aberta a participantes com idade superior a 13 anos à data da 

sua participação. A segunda fase é exclusiva dos vencedores das competições da 

primeira fase. 

1.3. O Torneio inicia-se às 14:00 e terá uma duração prevista até às 20:00 em cada dia. 

2. Inscrições 

2.1. A inscrição é feita no local do Torneio, por ordem de chegada dos participantes. O 

número de vagas diário é limitado diariamente pela Organização, definida no ponto 5. 

deste Regulamento. 

2.2. A inscrição é feita com a recolha do Nome, Telemóvel e endereço de correio 

electrónico do participante. 

2.3. O participante poderá inscrever-se apenas uma vez em cada dia da primeira fase, 

sem prejuízo de poder inscrever-se novamente em dias posteriores. Os vencedores das 

competições diárias não podem inscrever-se em dias posteriores. 

2.4. A Organização terá como válidas as informações do participante. O vencedor da 

competição diária da primeira fase deve apresentar o seu Cartão de Cidadão para 

recolha do seu número e do nome completo. 

2.5. O participante autoriza a Organização a utilizar a sua imagem durante a 

participação no Torneio, sem limite temporal, na transmissão dos jogos e das 

diferentes actividades durante o evento, nas fotografias e vídeos do evento a divulgar 

nos principais meios de comunicação do mesmo e nas demais acções em que for 

convidado a participar.  

2.6. Os dados pessoais recolhidos serão tratados para efeito da gestão do Torneio 

durante toda a sua duração e pelo período adicional de um ano após o seu final, com o 

consentimento do participante, para efeito da gestão da participação e divulgação de 

iniciativas posteriores que a Organização venha a promover. O participante pode a 

qualquer momento solicitar junto da organização a consulta dos seus dados pessoais 

bem como a remoção da lista de contactos que venham a ser efectuados e a satisfação 

de todos os demais direitos que lhe são concedidos por lei. 

2.7. A participação no Torneio está condicionada à aceitação dos termos deste 

Regulamento. 



 

3. Participação 

3.1. Desde a inscrição até ao final da participação, os participantes obrigam-se a 

cumprir com todo o conteúdo deste Regulamento, sob pena de serem penalizados. 

3.2. A prática anti-desportiva ou o comportamento discriminatório, ofensivo ou 

prejudicial aos participantes, à Organização ou ao público serão punidos com a 

desqualificação. 

3.3. A manifestação excessiva durante os jogos que possa prejudicar o adversário será 

punida com advertência e com desqualificação em caso de reincidência. 

3.4. O não cumprimento das instruções da Organização nos diversos momentos é 

punido com a desqualificação. 

3.5. Todas as sanções aplicadas são válidas pelo período total de duração do evento. 

 

4. Jogos 

4.1. Poderão ser determinadas pela Organização quaisquer alterações à configuração 

dos jogos que serão comunicadas aos participantes antes dos jogos. 

(…) 

4.2. A marcação dos jogos é da exclusiva responsabilidade da Organização que informa 

os participantes da marcação de jogos e respectivas alterações. 

4.3. Os participantes deverão apresentar-se junto da Organização pelo menos 15 

minutos antes do horário do seu jogo e não se retirarem até à conclusão do mesmo, 

sob pena de serem considerados desistentes. 

4.4. Ao desistente é atribuída uma derrota de 3-0. 

(…) 

4.5. A configuração dos jogos será a seguinte: 

Jogo EA FIFA 18 

Consola Sony PlayStation 4 

1 vs 1, Single Elimination 

(…) 

4.6. Aplicam-se ainda as seguintes regras: 

Os jogadores utilizarão exclusivamente os equipamentos disponibilizados pela 

organização. 

Os jogadores não estão autorizados a descarregar qualquer tipo de ficheiro de jogo. 



O Torneio decorrerá exclusivamente com seleções e ambos os jogadores podem 

escolher a mesma. 

Cada jogador pode pausar o jogo apenas 2 vezes por jogo, uma na 1ª parte e outra na 

2ª parte, por uma duração máxima de 30 segundos, quando o jogador se encontra na 

posse da bola ou quando esta está fora do terreno de jogo, sob pena de derrota por 

desistência. 

4.7. Em caso de empate os jogadores deverão resolver o jogo através de grandes 

penalidades. 

4.8. Após o jogo, ambos os jogadores deverão aguardar pelas indicações da 

organização, sob pena de desclassificação. 

4.9. O prazo para apresentar protestos termina após o final do jogo e a comunicação 

definitiva do resultado aos participantes. 

4.10. Os protestos serão apreciados pelos Juízes e decididos no tempo útil necessário 

para a sua avaliação. 

4.11. No caso de não concordar com a decisão dos juízes sobre o protesto, o jogador 

poderá apresentar um recurso no prazo máximo de 24 horas, enviando a sua 

exposição escrita detalhada para o correio electrónico da organização que o apreciará 

no prazo máximo de 72 horas. 

(…) 

4.12. No final de cada jogo o vencedor será colocado na eliminatória seguinte. Caso se 

trate de um jogo “Final”, é considerado vencedor da fase respectiva. 

4.13. A Organização divulga no local os prémios a atribuir em cada fase, a existirem. 

 

5. Organização 

5.1. A Organização do Torneio é representada no local pelos Juízes no exercício de 

todas as suas funções e devidamente identificados. 

5.2. Os Juízes presentes são apoiados por um conselho consultivo que inclui 

representantes da entidade responsável, da entidade de gestão do local, dos 

patrocinadores e apoiantes e especialistas nas diferentes vertentes técnicas associadas 

ao Torneio. 

5.3. Todas as decisões são tomadas e comunicadas aos participantes pelos Juízes 

presentes. 

5.4. A Organização do Torneio é da responsabilidade da Boavista Comercial, S.A., 

pessoa colectiva nº 514144513, na sua actividade de promoção dos eSports, contactável 

através do endereço de correio electrónico esports@boavistafc.pt. 



5.5. A Organização reserva o direito de alteração ou extensão deste Regulamento, em 

qualquer momento e sem aviso prévio. 

5.6. A Organização é soberana nas suas decisões. 

 


