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COMPETIÇÃO DO JOGO FIFA 18 
 

CONSOLE: Xbox 360 

TV: LED Full HD 

 

PREMIAÇÃO 

1º Lugar: Troféu  

2º Lugar: Troféu 

3º Lugar: Troféu 

 

SISTEMA DE DISPUTA 

Será definido no dia da competição juntamente com os inscritos presentes, 

podendo ser realizada através de Fase de Grupos, Eliminatórias ou Dupla 

Eliminatória. 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

1º - Menor nº de WO 

2º - Confronto direto (somente entre duas equipes) 

3º - Maior número de vitórias 

4º - Saldo de gols 

5º - Ataque mais positivo 

6º - Defesa menos vazada 

7º - Sorteio 

 

CONFIGURAÇÕES PRÉ-JOGO 

Jogo Rápido 

Substituições: 3 

Prorrogação: Apenas na Disputa do 3º Lugar e Final 

Pênaltis: Apenas nas fases Eliminatórias, Disputa de 3º Lugar e Final. 
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 PARTIDA 

- Tempo: 5 minutos cada tempo 

- Nível: Lendário 

- Árbitro: Aleatório 

- Desenho do Gramado: Padrão 

- Desgaste do Gramado: Leve 

- Velocidade do Jogo: Normal 

- Bola: Padrão 

 

 CÂMERA (A câmera poderá ser alterada sendo de comum acordo entre os 

adversários) 

- Multiplayer: Transmissão Melhorada (Novo) 

- Configurações da Câmera: Padrão 

 

 VISUAL 

- Painel: Barra de nome do jogador 

- Exibir Tempo/Placar: Sim 

- Radar: 2D 

- Indicador Gamertag: Translúcido 

 

 REGRAS 

- Contusões: Sim 

- Impedimentos: Sim 

- Cartões: Sim 

- Toques de Mão: Não 

 

SORTEIO DOS JOGOS  

Após a confirmação de presença (8h às 9h) dos inscritos será realizado o 

sorteio dos jogos e dos atletas que serão incluídos nos Grupos. 

 

TIMES 
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Cada participante poderá escolher um Clube ou Seleção que quiser, e não 

poderão ser feitas alterações em jogadores. Ex. trazer jogadores de outros clubes 

e nem montar jogadores que não pertençam aos mesmos. 

O participante que não estiver presente no momento da sua partida 

perderá por WO e será considerada vitória para o adversário por 1 X 0, por isso é 

bom que o participante chegue 15 minutos antes do jogo começar. 

 

COMPORTAMENTO DOS PARTICIPANTES E TORCEDORES DURANTE OS JOGOS DO 

CAMPEONATO 

As partidas só começam ou recomeçam com autorização da Organização. 

Antes do início de cada partida o participante terá direito há 3 minutos para 

alterações na formação. Só será permitido alterar esquema tático e trocar 

jogadores titulares por reservas. 

Cada participante terá direito a 3 "pauses" no decorrer da partida para 

alterações no esquema tático ou substituição de jogadores, somente quando a 

bola estiver parada (Ex. escanteios, faltas, laterais etc.). O participante poderá 

mudar o batedor de faltas, escanteios ou laterais sem que seja contabilizado um 

“pause”.  

Será advertido aquele jogador que por qualquer motivo, “pause” a partida 

com a bola em andamento, sendo que nas próximas advertências, dependendo da 

situação poderá se transformar em penalização de 1 gol. 

Durante cada “pause” o jogador terá 1 minuto para fazer as alterações 

necessárias em sua Equipe. 

No intervalo de cada partida o participante terá direito há 3 minutos para 

alterações na formação. 

Se o jogador fizer algo que não esteja de acordo, paralise a partida e chame 

o organizador, não importa o tempo que fique paralisado, espere até que apareça 

o organizador. Após o acontecido ou término da partida, a organização não 

poderá aceitar reclamações.  

Os acompanhantes dos jogadores também não poderão falar ou dar dicas 

aos jogadores. Caso isso ocorra, não poderão mais assistir aos jogos. 
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Durante a partida será proibido qualquer tipo de conversa que não seja com 

relação ao jogo, com a intenção de distrair o adversário. É importante que o 

silêncio seja preservado para a concentração no jogo. 

O jogador deverá permanecer durante o jogo sem xingamentos, sem 

choradeiras exageradas, sem narrações do jogo, sem reclamações constantes, sem 

reações agressivas ou antidesportivas. Se o jogador levar três advertências verbais  

dos organizadores poderá ser automaticamente eliminado do Campeonato. 

As comemorações em caso de gols ou vitórias deverão ser restritas sem 

gritos exagerados e ou gozações diretas ao adversário. 

Caso acabe a energia elétrica durante o jogo, ou o console trave por 

qualquer motivo, será iniciado outro jogo com o placar da partida que estava em 

andamento antes da falta de energia ou travamento do console. Se a partida 

estiver no segundo tempo, será jogado apenas um tempo, também com a 

manutenção do placar anterior.  

Não serão validados gols feitos através de "bugs", que se caracterizam como 

falhas de programação do jogo. São de responsabilidade dos juízes a análise e 

interpretação de gols “bugados”. 

O abandono do controle em qualquer momento será de pleno e total risco 

de quem soltou o controle. 

Assim sendo o jogador que fizer um gol e abandonar o controle para 

comemoração corre o risco de que seu adversário aperte o start e continue o jogo. 

Não serão toleradas brigas e discussões durante o Campeonato, se houver o 

causador e o envolvido, serão convidados a se retirarem do Campeonato e do 

recinto onde será disputado o mesmo. 

Todos os competidores deverão usar o controle cedido pela Organização. 

Não será permitido fumar, nem consumir comidas e bebidas de quaisquer 

tipos no recinto da competição. 

Qualquer dano aos equipamentos e ao estabelecimento o responsável terá 

que indenizar a Asbac o devido reparo. 

É proibido o uso de palavras de baixo calão dentro do estabelecimento. 

 

Casos extraordinários, ou seja, extra regra serão analisados e resolvidos pela 

Organização do Campeonato. 
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COMPETIÇÃO DO JOGO PES 2018 
 

CONSOLE: Xbox 360 

TV: LED Full HD 

 

PREMIAÇÃO 

1º Lugar: Troféu  

2º Lugar: Troféu 

3º Lugar: Troféu 

 

SISTEMA DE DISPUTA 

Será definido no dia da competição juntamente com os inscritos presentes, 

podendo ser realizada através de Fase de Grupos, Eliminatórias ou Dupla 

Eliminatória. 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

1º - Menor nº de WO 

2º - Confronto direto (somente entre duas equipes) 

3º - Maior número de vitórias 

4º - Saldo de gols 

5º - Ataque mais positivo 

6º - Defesa menos vazada 

7º - Sorteio 

 

CONFIGURAÇÕES PRÉ-JOGO 
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- Modo Exibição 

- Tempo de Duração: 10 minutos 

- Prorrogação: Apenas na Disputa do 3º Lugar e Final. 

- Pênaltis: Apenas nas fases Eliminatórias, Disputa de 3º Lugar e Final. 

- Nível de Dificuldade: Estrela 

- Setas dos Jogadores: Laranja 

- Substituições: 3 

- Contusões: Ligado 

- Câmera: Padrão Konami. A câmera de jogo só poderá ser alterada se for de 

comum acordo entre os adversários. 

- Estádio: Aleatório 

- Clima: Aleatório 

- Tipo de Bola: Aleatório 

- Radar Ligado Translúcido, na parte inferior da tela 

- Barra de Potência dos jogadores Ligada 

 

SORTEIO DOS JOGOS  

Após a confirmação de presença (8h às 9h) dos inscritos será realizado o sorteio 

dos jogos e dos atletas que serão incluídos nos Grupos. 

 

TIMES 

Cada participante poderá escolher um Clube ou Seleção que quiser, e não poderão 

ser feitas alterações em jogadores. Ex. trazer jogadores de outros clubes e nem 

montar jogadores que não pertençam aos mesmos. 

O participante que não estiver presente no momento da sua partida perderá por 

WO e será considerada vitória para o adversário por 1 X 0, por isso é bom que o 

participante chegue 15 minutos antes do jogo começar. 

 

COMPORTAMENTO DOS PARTICIPANTES E TORCEDORES DURANTE OS JOGOS DO 

CAMPEONATO 

As partidas só começam ou recomeçam com autorização da Organização. 
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Antes do início de cada partida o participante terá direito há 3 minutos para 

alterações na formação. Só será permitido alterar esquema tático e trocar 

jogadores titulares por reservas. 

Cada participante terá direito a 3 "pauses" no decorrer da partida para 

alterações no esquema tático ou substituição de jogadores, somente quando a 

bola estiver parada (Ex. escanteios, faltas, laterais etc.). O participante poderá 

mudar o batedor de faltas, escanteios ou laterais sem que seja contabilizado um 

“pause”.  

Será advertido aquele jogador que por qualquer motivo, “pause” a partida 

com a bola em andamento, sendo que nas próximas advertências, dependendo da 

situação poderá se transformar em penalização de 1 gol. 

Durante cada “pause” o jogador terá 1 minuto para fazer as alterações 

necessárias em sua Equipe. 

No intervalo de cada partida o participante terá direito há 3 minutos para 

alterações na formação. 

Se o jogador fizer algo que não esteja de acordo, paralise a partida e chame 

o organizador, não importa o tempo que fique paralisado, espere até que apareça 

o organizador. Após o acontecido ou término da partida, a organização não 

poderá aceitar reclamações.  

Os acompanhantes dos jogadores também não poderão falar ou dar dicas 

aos jogadores. Caso isso ocorra, não poderão mais assistir aos jogos. 

Durante a partida será proibido qualquer tipo de conversa que não seja com 

relação ao jogo, com a intenção de distrair o adversário. É importante que o 

silêncio seja preservado para a concentração no jogo. 

O jogador deverá permanecer durante o jogo sem xingamentos, sem 

choradeiras exageradas, sem narrações do jogo, sem reclamações constantes, sem 

reações agressivas ou antidesportivas. Se o jogador levar três advertências verbais  

dos organizadores poderá ser automaticamente eliminado do Campeonato. 

As comemorações em caso de gols ou vitórias deverão ser restritas sem 

gritos exagerados e ou gozações diretas ao adversário. 

Caso acabe a energia elétrica durante o jogo, ou o console trave por 

qualquer motivo, será iniciado outro jogo com o placar da partida que estava em 

andamento antes da falta de energia ou travamento do console. Se a partida 
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estiver no segundo tempo, será jogado apenas um tempo, também com a 

manutenção do placar anterior.  

Não serão validados gols feitos através de "bugs", que se caracterizam como 

falhas de programação do jogo. É de responsabilidade dos juízes a análise e 

interpretação de gols “bugados”. 

O abandono do controle em qualquer momento será de pleno e total risco 

de quem soltou o controle. 

Assim sendo o jogador que fizer um gol e abandonar o controle para 

comemoração corre o risco de que seu adversário aperte o start e continue o jogo. 

Não serão toleradas brigas e discussões durante o Campeonato, se houver, o 

causador e o envolvido, serão convidados a se retirarem do Campeonato e do 

recinto onde será disputado o mesmo. 

Todos os competidores deverão usar o controle cedido pela Organização. 

Não será permitido fumar, nem consumir comidas e bebidas de quaisquer 

tipos no recinto da competição. 

Qualquer dano aos equipamentos e ao estabelecimento o responsável terá 

que indenizar a Asbac o devido reparo. 

É proibido o uso de palavras de baixo calão dentro do estabelecimento. 

 

Casos extraordinários, ou seja, extra regra, serão analisados e resolvidos pela 

Organização do Campeonato. 

 

GERÊNCIA DE ESPORTES 

ASBAC BRASÍLIA 
 


