
 
 

1º COPA CSU DE FUTEBOL DIGITAL 

 

DATA: 26/08/17 (Sábado) – Local: Ginásio Poliesportivo – Horário: 09h às 18h 
 
A competição ocorrerá entre os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II ao 3º ano do Ensino 
Médio.  
 
VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 30,00 (Trinta reais).  
O período de inscrição será de 07/08/17 a 16/08/17 (Vagas Limitadas!). 
 
PREMIAÇÃO 
 
- Campeão: 01 Jogo Original do Fifa 18 + Troféu 
- Vice-Campeão: Troféu 
 
SISTEMA DE DISPUTA 
 
1º FASE 

 
As partidas serão definidas por meio de sorteio entre os jogadores. Cada participante joga 

duas partidas seguidas. A soma dos resultados das duas partidas define quem passa para a 
próxima fase. 
 
Exemplo:  
Término da primeira partida: (Jogador A) 3 x 0 (Jogador B). 
Término da segunda partida (Jogador A) 1 x 2 (Jogador B). 
Jogador A: 4 – Classificado. 
Jogador B: 2 – Eliminado. 
 
Em caso de empate na soma dos resultados, o desempate será nos pênaltis. 
 
2º FASE 

 
Os classificados jogarão apenas 01 partida “mata-mata”, sem prorrogação, seguindo a 

competição até a final. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. 
 
CONFIGURAÇÕES DA PARTIDA 
 
• Modo de jogo: Kick off (partida rápida). 
• Duração da Partida: 12 minutos, ou seja, dois tempos de 6 minutos. 
• Nível de dificuldade: Profissional 
• Estádio: aleatório 
• Estação: Verão 
• Hora do dia: 15h 
• Clima: Bom 
• Desenho do gramado: Padrão 
• Desgaste do gramado: Nenhum 
• Velocidade jogo: normal. 
• Bola: Padrão do jogo. 
• Tipo de Câmera: Tele Broadcast (TV) Transmissão TV. 



• Painel: Nome do jogador e indicador. 
• Indicador de jogador: Nome do jogador. 
• Radar: 2D 
• Tensão/Formato/Malha da rede: Padrão 
• Rolagem de escalações: Sim. 
• Contusões: Não. 
• Impedimentos: Sim. 
• Cartões: Sim. 
• Toques de mão: Não. 
• Substituições: 3 jogadores. 
• Prorrogação: Não. 
• Pênaltis: Sim. 
• Personalização de Jogo do usuário: Padrão. 
• Configurações do controle: Padrão em todas as opções. 
• Defesa Tática: Opção obrigatoriamente Ligada. 
• Defesa clássica: Opção Desligada*.  
 
*O jogador que deixar ligado esta opção será desclassificado do campeonato. 

REGRAS GERAIS 
 
• Jogo: FIFA 17 - Plataforma: PS4 
• Proibido o uso de dispositivos externos, como pendrive e adaptadores. 
• Não será permitida a utilização de qualquer programa, arquivo ou mecanismo que ofereçam 

vantagens desleais para qualquer um dos jogadores. 
• Qualquer outra configuração/ajuste sobre o jogo será decidida pelo juiz da partida. 
• É proibido selecionar o goleiro (pelo Menu Options) em qualquer momento da partida. Caso 

seja detectado o uso deste artifício, o jogador será desclassificado do campeonato.  
• É permitido o uso do botão “triângulo” para adiantar o goleiro. 
• A opção de jogo “Match Day” será desativada em todo o campeonato, sendo utilizada a última 

atualização recente e padrão fornecida pela EA Sports. 
 
TIMES LIBERADOS 
 
• Serão permitidos apenas CLUBES (Nacionais ou Internacionais). 
• Proibido escolher seleções: World e Classic. 
• Os participantes poderão usar o mesmo clube, se assim coincidir. 
• O time escolhido pelo participante será o mesmo até o final da competição. 
 
FORMAÇÃO DE TIME E ESTRATÉGIAS 
 
• Os participantes podem alterar as formações e estratégias do time antes do inicio da partida, 

mas dentro de um tempo máximo de 2 minutos.  
• Mudanças de jogadores e de estratégia são permitidas apenas 03 vezes durante o jogo. As 

mudanças realizadas na formação do time não contam. 
• O resultado da partida será aceito mesmo que os jogadores descubram, mais tarde, que suas 

configurações eram diferentes. 
• No final de cada partida, os jogadores devem manter a tela final e receber uma confirmação do 

juiz de que estão liberados para continuar ou sair da área de jogo. 
• As habilidades e atributos técnicos dos times e dos jogadores não poderão ser modificados. 
 
CONTROLES 
 
• Os jogadores usarão controles disponibilizados pela organização. 
• Configurações de Controle: Padrão. 



PAUSAS DURANTE A PARTIDA 
 
• Será considerado “pause” quando o jogador pressionar o botão “options” ou “home”. 
• No decorrer do jogo, só será permitido alterar formações, táticas e realizar substituições 

quando o jogo estiver parado (antes da cobrança de escanteios, faltas e tiros de meta, por 
exemplo), obedecendo ao limite de 03 pausas por partida. 

• Primeira pausa: Será advertido aquele jogador que por qualquer motivo paralise a partida com 
a bola em andamento. 

• Segunda pausa reincidente: Será penalizado com 01 gol. 
• Terceira pausa reincidente: Caso o jogador faça, será desclassificado, dando a vitória ao 

adversário. 
 
INTERRUPÇÃO DA PARTIDA 
 
• Em caso acidental, o árbitro anotará o placar e tempo de jogo até o momento da interrupção. 

Um novo jogo será iniciado, no qual o tempo restante antes da interrupção será jogado. 
• Em caso de interrupção intencional, o jogador infrator será advertido. Caso interrompa 

novamente, será desclassificado do campeonato. 
 
ATITUDES ANTIDESPORTIVAS 
 
• Uso de qualquer programa de trapaça. 
• Interrupção intencional da partida. 
• Uso de qualquer configuração, exceto os padrões e permitidas. 
• Qualquer conversa desnecessária durante a partida. 
• Agressão verbal e/ou física. 
• Se o juiz decidir que questões externas (pressão, jogador, espectador etc.) dão uma vantagem 

desleal a um jogador, ele receberá uma advertência ou será desclassificado, de acordo com a 
decisão da comissão técnica. 

• Quaisquer atitudes antidesportivas, tanto interna ou externamente à partida, considerada de 
má intenção (como fazer cera, por exemplo) acarretarão punição do campeonato e até mesmo 
desclassificação do jogador. 

 
Em qualquer caso, um gol marcado de forma irregular será desconsiderado. 
 
W.O. 
 
• O participante que não se apresentar no horário designado para o início da realização de cada 

partida será automaticamente desclassificado. No inicio de cada partida, o número/nome 
designado para o jogador será anunciado três vezes, no máximo, no espaço de 90 segundos. 
Após este período, caso o jogador não se apresente, será considerado WO (winner out). 
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