
 
REGULAMENTO 

  

A GAME CUP é um campeonato envolvendo a disputa do jogo eletrônico PES 2019 para 

Playstation 4, a ser realizado pela SETE E-SPORTS, inscrita sob o CNPJ 33.161.339/0001-29, 

detentora exclusiva de realização desse formato de campeonato virtual, que acontecerá por 

iniciativa o Colégio COTEMIG, denominados conjuntamente de Comissão Organizadora.  

 

DA FINALIDADE DO CAMPEONATO 

 

Estimular a prática de atividades que desenvolvem, entre outros aspectos, o raciocínio lógico, a 

coordenação motora, a criatividade, a socialização e o espírito de competitividade e de união 

entre os atletas virtuais. 

 

DO EVENTO  

• Nome: GAME CUP COTEMIG EDIÇÃO ESPECIAL 

• Local de Realização: VIRADA CULTURAL – PRAÇA SETE DE SETEMBRO  

• Período de Inscrição: 05 de julho até 18 de julho de 2019, ou até́ o preenchimento de 
todas as vagas.  

• Quantidade de vagas: 64. OBS: Em caso de não preenchimento de todas as vagas e 
havendo disponibilidade, serão realizadas inscrições nos dias da competição.  

• Modalidade: PES 2019 

• Plataforma: PLAYSTASTION 4  

• Data da Competição: 20 e 21 de julho.  

 

DO SISTEMA DE DISPUTA 

 

A GAME CUP COTEMIG destina-se a promover disputa do jogo eletrônico PES 2019 para 

Playstation 4, afim de premiar os melhores jogadores inscritos no evento. O jogo eletrônico 

mencionado acima não é produto das empresas organizadoras e, portanto, as mesmas não têm 

quaisquer responsabilidades pelo conteúdo do mesmo: 

 

1. O campeonato será disputado com até 64 jogadores. Serão formados grupos de 4 

jogadores na fase de grupos (A quantidade de grupos e jogadores por grupos pode sofrer 

alterações caso o número de inscrições seja diferente dos valores inicialmente 

estipulados). 



 
2. Cada jogador realizará 01 (uma) partida com cada integrante do seu grupo, classificando 

o melhor de cada grupo para a fase de mata-mata seguindo os critérios de desempate: 

pontos, vitórias, saldo de gols, gols marcados, gols sofridos, confronto direto. 

3. Vitória valerá 3 (três) pontos, empate 1 (um) ponto e derrota nenhum ponto.  

4. Na fase de mata-mata, os confrontos serão em 02 (duas) partidas. Caso haja empate na 

soma dos resultados das duas partidas, um terceiro jogo deverá ser feito, com o tempo 

de jogo definido pelos administradores do torneio. 

5. Os confrontos serão definidos por sorteio, pela plataforma e-SporTI. 

  

DAS INSCRIÇÕES  

O interessado deverá fazer sua inscrição através do site SporTI – http://e-

sporti.com.br/organizacao/GAMECUP, e efetuar o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte 

reais).  

 

 

DO CRONOGRAMA  

 

Rodada Data 

Início das Inscrições 05.07.2019 

Fim das Inscrições 18.07.2019 

Grupos (Presencial)  20.07.2019 

Grupos e Final (Presencial)  21.07.2019 

Encerramento 21.07.2019 

. 

 

 

 

 

 

http://e-sporti.com.br/organizacao/GAMECUP
http://e-sporti.com.br/organizacao/GAMECUP


 
 

DAS CONFIGURAÇÕES DE PARTIDAS PES 2019 

 

1. Estádio: Aleatório 

2. Período: Noite 

3. Estação: Verão 

4. Clima: Bom 

5. Altura da grama: Normal ou Curta 

6. Condições do campo: Normal 

7. Dificuldade: Estrela 

8. Duração da partida: 10 (dez) minutos / 5 (cinco) minutos em caso de terceira partida na 

fase eliminatória sem prorrogação e com pênalti ligado. 

9. Prorrogação: Não 

10. Pênaltis: Ligado apenas na fase eliminatória (3º jogo) 

11. Nº de substituições: 3 (três) 

12. Emoção do jogador: Não 

13. Lesão: Ligado 

14. Tipo de bola: Tripletta 

15. Câmera: Dinâmica ampla 

 

 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 

O participante que infringir as cláusulas deste regulamento será penalizado nos termos abaixo. 

As penalidades serão sempre aplicadas pela Comissão Organizadora e serão as seguintes: 

 

1. Aviso: a ser aplicado apenas em infrações leves e não desclassificará o participante; 

2. Advertência: uma vez aplicada, desclassificará o participante da partida que estiver 

disputando; 

3. Expulsão do participante do Campeonato. 

4. O participante que não se apresentar no horário designado para o início da realização 

das partidas na classificatória, será automaticamente desclassificado podendo ser 

substituído por outro competidor que não tenha participado do evento. Na fase 

eliminatória, em caso de não comparecimento, será eleito vencedor da partida o seu 

adversário por WO, por contagem de 2 (dois) gols, após o término do primeiro tempo de 

qualquer outra partida da mesma rodada,  



 
5. O participante deverá apresentar obrigatoriamente, documento de identificação (RG ou 

documento equivalente) antes de sua primeira partida. 

 

 

 

DAS PREMIAÇÕES 

 

Os prêmios oferecidos aos vencedores serão definidos conforme arrecadação das 

inscrições. Todo o valor arrecadado será destinado aos finalistas (PRIMEIRO e 

SEGUNDO lugares) em 70% para o campeão e 30% para o vice-campeão. 

 

DOS EQUIPAMENTOS 

 

• Todos os consoles necessários para a realização do campeonato serão disponibilizados 

pelos organizadores, porém quem possuir seu JOYSTICK (e quiser usá-lo) poderá levar; 

• Não obstante o previsto nesta Cláusula, os participantes poderão substituir o JOYSTICK, 

sendo de exclusiva responsabilidade dos mesmos, o funcionamento e compatibilidade 

dos equipamentos. 

• Caso o participante não possua o JOYSTICK a organização ficará responsável em ceder 

1 (um) para o competidor mediante disponibilidade. 

 

DAS RESTRIÇÕES  

• Durante a realização do Campeonato, os participantes deverão comunicar-se de maneira 

cordial e amigável. O uso de linguagem ou gestos vulgares ou de comportamento agressivo 

será punido nos termos da Cláusula “INFRAÇÕES E PENALIDADES” deste Regulamento.  

• Os participantes não poderão utilizar termos ofensivos, discriminatórios, vulgares ou 

preconceituosos, como apelido, nome de outros patrocinadores, em seus trajes ou em qualquer 

outro material empregado no Campeonato, sob pena de desclassificação;  

• Não será permitido o consumo, a posse ou a venda de bebidas alcoólicas nas dependências 

onde o evento será realizado;  

• Os participantes comprometem-se a não violar o direito à propriedade intelectual de terceiros 

incluindo, mas não se limitando, a não efetuar cópias ilegais de software, vídeos, imagens, 

jogos ou músicas.  



 
 

 

• Não poderão utilizar vestimentas ou qualquer tipo de material de divulgação ou de 

propaganda de empresas ou concorrentes diretos dos organizadores, realizadores e 

apoiadores do campeonato, sob pena de punição. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

• A Comissão Organizadora reserva-se o direito de modificar total ou parcialmente os termos e 

condições deste Instrumento, devendo informar os participantes acerca de eventuais 

alterações com a devida antecedência através do site e/ou mídias sociais dos Organizadores;  

• Comissão Organizadora não se responsabiliza por perdas ou danos dos bens de propriedade 

dos participantes ocorridos durante a realização do Campeonato;  

• As dúvidas e omissões deste Regulamento serão solucionadas pela Comissão Organizadora 

do evento de forma soberana, não cabendo recurso a essas decisões; 

• Qualquer tolerância em relação ao disposto neste Regulamento será mera liberalidade da 

Comissão Organizadora;  

• A Comissão Organizadora reserva-se o direito de desqualificar qualquer participante que 

venha a manipular, violar e/ou fraudar, ou mesmo tentar manipular e/ou violar o correto 

andamento deste campeonato ou seu resultado, bem como aqueles que descumprirem o 

presente Regulamento;  

• A Comissão Organizadora poderá, ao seu exclusivo critério, a qualquer tempo, se julgar 

necessário, interromper, alterar, suspender ou cancelar o presente Regulamento, por motivos 

de força maior ou qualquer outro fator ou motivo imprevisto, os quais estejam fora do controle 

da Comissão Organizadora e que comprometam o andamento deste campeonato, de forma a 

impedir ou modificar substancialmente a sua condução como originalmente previsto. Poderá 

ainda, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, substituir o (s) prêmio (os) por outro (os) de 

igual valor, mediante comunicação pública de tais mudanças no site e/ou mídias sociais dos 

Organizadores.  

• Ao inscrever-se neste campeonato, o participante assume automaticamente o conhecimento 

de todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens mencionados e 

acatando todas as decisões da Comissão Organizadora. 


