
REGULAMENTO 

Para realizar partidas online o atleta deve ter a assinatura no Playstation®Plus e o jogo FIFA 

2022, como acesso à internet. 

Forma de disputa: é 1 grupo único com 9 atletas, todos contra todos (turno e returno). 

Classificam-se para a 2ª fase (semifinal) os quatros primeiros colocados do grupo, para a final os 

vencedores dos jogos 01 e 02 e para disputa de terceiro colocado os perdedores dos jogos 01 e 

02 (jogos de ida e volta). 

Atualização das tabelas serão no site SporTI e os envios dos resultados precisam ser 

encaminhados no whats logo após o término da partida, com as seguintes informações: em 

formato de foto (o resultado), nome do vencedor e a rodada/grupo.  

Regras da partida 

É de responsabilidade do atleta mandante adicionar seu adversário e realizar as configurações 

pré-determinadas pela organização, como também enviar fotos dos resultados dos jogos 

realizados. 

Segue as configurações nas quais o convite da partida deve ser realizado: 

Adicione seu(s) adversário(s) como amigo no seu console e realize a partida pelo menu de 

amistosos online do FIFA. 

Partidas no Menu: Amistosos Online 

Duração do Tempo: 12 Minutos 

Controles: Semi (Configuração obrigatória, para travar a opção de defesa clássica) 

Tipo de Elenco: Online (será permitido times e seleções, é será possível trocar de equipe 

durante a competição) 

*Não é permitido times do Ultimate Team/equipes personalizadas. 

Velocidade: Normal 

OBS: O jogador mandante da partida que deve realizar as configurações acima. 

É possível verificar se as configurações acima estão selecionadas e para isso, acesse a opção de 

configurações de controle e verifique se a opção de defesa clássica está desativada. Se estiver 

disponível a mudança do tipo de defesa a ser usada, as configurações exigidas acima, não estão 

ativadas. 



Caso verifique que as opções citadas não estejam conforme exigidas, deve-se tirar uma foto e 

print imediatamente, antes dos 15 minutos de jogo e avisar seu adversário, para que a partida 

seja reiniciada do zero. 

Caso seu adversário não proceda como devido, encaminhar imediatamente por whats a 

organização, informando o problema e a foto e ou print de prova do ocorrido. 

Pontuações durante a fase de grupos:  

Vencedor: 3 pontos 

Empate: 1 ponto para cada adversário 

Derrota: 0 pontos 

Critérios de desempate (classificação para a 2ª fase da competição): 

 1° Confronto direto (dois atletas)  

2° Saldo de gols 

3° Número de vitórias  

4° Gols marcados 

5° Gols sofridos 

6° Sorteio 

Em caso de empate na 2ª fase da competição: realizar outra partida até que haja um vencedor. 

Erro ao conectar com adversário 

1- Fase de grupo: empate entre os dois atletas. 

2- Fase classificatória: sorteio. 

Caso a conexão de internet caia durante a partida 

Os players devem iniciar um novo jogo, com as mesmas particularidades do jogo no qual estava 

sendo realizado. Por exemplo: Se um jogador foi expulso, na nova partida, deve-se forçar a 

expulsão novamente do jogador que foi expulso. 

Deve-se jogar somente o tempo de jogo restante, de quando a partida foi interrompida. Ex: Caiu 

a conexão aos 60 minutos de jogo e estava com o placar de 2 a 1. Desta maneira, inicia-se um 

novo jogo e nos minutos iniciais deve-se forçar todas as configurações que o jogo anterior 

estava. Force os gols para voltar o mesmo placar de 2×1, que estava no momento da 



interrupção. Após isso, aguardem até o tempo no qual a partida foi interrompida, que no 

exemplo citado é de 60 minutos e a partir daí, terminem o jogo. 

Em caso de desconexões e/ou outras situações que forem possíveis de se confirmar a intenção 

de prejudicar o andamento do jogo, mediante evidenciação, o atleta será punido eliminado da 

competição. 

Para você efetuar uma denúncia é necessário encaminhar no whats provas do ocorrido como: 

fotos e ou vídeos. 

Punições por W.O 

Os jogos não realizados dentro do prazo poderão sofrer aplicações de WO, com base nos 

horários pré-estabelecidos pela organização.  

Caso um dos adversários não esteja disponível no horário estabelecido pela organização, será 

considerado W.O. Para comprovar o adversário que estava disponível para realizar o jogo, 

deverá mandar fotos e vídeos comprovando que o outro adversário não estava disponível, com 

registro de horário e do dia em questão. Caso as situações sejam comprovadas o player infrator 

será eliminado da competição e o jogo em questão terá seu resultado de 3 x 0 para o player 

adversário. 

Caso ultrapasse dos 15 minutos de jogo, reclamações não serão aceitas. 

  


