REGULAMENTO
OFICIAL

ETAPA 3 | PLAYSTATION 4 | FIFA 20
CAPÍTULO I - DA FORMA DE DISPUTA
Art. 1º - O Campeonato ETAPA 3 – MAGNUS e-CUP FIFA 20 – PLAYSTATION 4
irá acontecer entre os dias 09/09/2020 e 30/09/2020, conforme tabela abaixo:
Início

Término

Fase de grupos

09/09/2020

13/09/2020

1/16 de final

15/09/2020

16/09/2020

Oitavas de final

18/09/2020

20/09/2020

Quartas de final

22/09/2020

23/09/2020

Semifinais

25/09/2020

27/09/2020

Final

29/09/2020

30/09/2020

Art. 2º - Na primeira fase, os jogadores participantes serão divididos em grupos de 3
(três), 4 (quatro), 5 (cinco) ou 6 (seis) jogadores, definidos através de sorteio
automático na plataforma. A quantidade de grupos bem como a quantidade de
jogadores por grupo será definida ao fim das inscrições, baseando-se na quantidade
de jogadores inscritos.
Parágrafo 1º - ESTARÃO AUTOMATICAMENTE CLASSIFICADOS PARA A
PRÓXIMA FASE DA COMPETIÇÃO OS 2 (DOIS) PRIMEIROS COLOCADOS DE
CADA GRUPO.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES DE JOGADORES
Art. 3º - O período de inscrição de atletas terá início no dia 24/08/2020
(segunda-feira) e se encerrará no dia 06/09/2020 (terça-feira), às 23h59.
Parágrafo 1º - O valor da inscrição avulsa é de R$ 29,99 (vinte e nove reais e
noventa e nove centavos), por jogador, pago 06/09/2020, às 23:59h.
I.

O PACOTE TEMPORADA tem valor de R$ 69,99 (sessenta e nove reais
e noventa e nove centavos) e dá direito ao jogador de participar de
todos os classificatórios da Temporada (4 torneios) além da gratuidade na
inscrição do Torneio Final, caso se classifique.

Parágrafo 2º - Não haverá cancelamento / substituição de atletas após o fim das
inscrições.

CAPÍTULO III - DAS PARTIDAS
Art. 4º - Os jogos serão disputados no console PLAYSTATION 4.

CAPÍTULO IV - DA PREMIAÇÃO
Art. 5º - A competição oferece a seguinte premiação:
1º colocado:
I.
R$ 100,00 em premiação
II.
Camisa oficial do Magnus Futsal
III.
Uma placa decorativa personalizada com dados e informações do
campeão, no layout do Card do FIFA Ultimate
IV.
Vaga para a Super Final, On-line

2º colocado:
I.

Vaga para a Super Final, On-line

Parágrafo 3º - As premiações em dinheiro, itens promocionais, material esportivo
ingressos, convites, acessórios em geral e etc, tem o prazo de até 30 dias para
serem entregues / enviados por correio após a análise e confirmação dos resultados
finais pela organização.

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 6º - Este regulamento está submetido ao regulamento geral da competição
disponível em : https://e-sporti.com.br/Regulamento/FIFA20-Temporada.pdf
Art. 7º - A Temporada da Magnus e-Cup irá distribuir pontos para os seus
participantes em cada um dos quatro torneios classificatórios:
- 100 pontos aos jogadores aos semi finalistas;
- 50 pontos aos jogadores que chegarem às quartas de final;
- 25 pontos para os jogadores que chegarem às oitavas de final.
- 15 pontos para os jogadores que chegarem à 1/16 de final.
- 10 pontos para os jogadores que chegarem à 1/32 de final.
- 05 pontos para os jogadores todos os demais jogadores participantes da
Etapa.
Ao fim de 4 etapas, os 8 melhores pontuados se classificam junto com o campeão e
vice de cada etapa para a Super Final On-line. Para maiores informações sobre o
torneio final, vide regulamento específico.
Em caso de empate na pontuação, uma md3 entre os jogadores deverá ser realizada
para decidir quem fica com a vaga.

