
 

 

REGULAMENTO QUALIFICATÓRIO NOVEMBRO 2019 XONE - LNFE 

O JOGADOR PODERÁ ESCOLHER A EQUIPE DE SUA PREFERÊNCIA, PODENDO 

MUDAR A QUALQUER MOMENTO. 

 

Pode jogar Clube X Seleção internacional. 

Time da casa pode ser igual ao time visitante. 

 

OBS: O Torneio não é no modo Ultimate Team. 

 

IMPORTANTE: Prazos para as partidas de cada fase do torneio serão divulgados no 

painel de gestão dos campeonatos. 

 

REGULAMENTO  

Forma de disputa 
Na primeira fase todos jogam contra todos, jogos de ida e volta. Serão formados grupos de 

jogadores e não tem sequência para realizar as partidas do grupo. 

Critérios de desempate na fase de classificação dos grupos: 

Pontos 

Vitórias 

Saldo de gols 

Gols Pró 

Confronto direto 

Sorteio 

ATENÇÃO: Sempre recomendamos que faça o agendamento das partidas pelo nosso 

sistema de agendamentos, desta maneira, caso a partida não seja realizada até o fim do 

prazo, é pelo nosso sistema de agendamentos que vamos nos embasar para a aplicação 

de WO, a favor de quem buscou realizar as partidas. 

 

Caso encontre o jogador do seu grupo online, o confronto já pode ser realizado. 

Na fase de mata-mata os jogos são feitos no sistema ida e volta, a soma do resultado das 2 

partidas classifica o vencedor para a próxima fase, gols é um critério de desempate. 

 

Caso na soma dos 2 jogos o empate em pontos e saldo de gols persistirem, um terceiro jogo 

deve ser realizado, ainda prevalecendo o empate, deve-se realizar mais partidas até que haja 

um vencedor. 

PARA O ENTENDIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA COMPETIÇÃO, NÃO 

DEIXE DE CONFERIR O LINK ABAIXO, É DE EXTEMA IMPORTÂNCIA PARA 

VOCÊ NÃO SE PREJUDICAR. 
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Regras Gerais  

Clique aqui para ver as regras gerais dos torneios. 

 

PRAZOS E CRONOGRAMA: 

 
Fase de Grupos: 12/11/2019 a 24/11/2019 

Prazo de Reclamações Fase De Grupos: 25/11/2019 

Apuração Fase de Grupos: 26/11/2019 

16º de finais: 27/11/2019 a 03/12/2019 

Apuração 16º De finais e Reclamações: 04/12/2019 

Oitavas de Finais: 05/12/2019 a 10/12/2019 

Apuração Oitavas de Finais e Reclamações: 11/12/2019 

Quartas de Finais:  12/12/2019 a 17/12/2019 

Apuração Quartas De Finais e Reclamações: 18/12/2019 

Semi Finais: 19/12/2019 a 25/12/2019 

Apuração Semi-Finais e Reclamações: 26/12/2019 

Finais: 27/08/2019 a 05/01/2020 

Fechamento do Torneio: 06/01/2020 

* Cronograma previsto para o torneio, datas podem ser alteras pela administração. 

* Reclamações posteriores ao prazo de apuração de cada fase não serão aceitas. 

https://gramadosvirtuais.com.br/regras-gerais

