REGULAMENTO E
CRONOGRAMA

COMO PARTICIPAR
Para participar:


Inscrever-se para as Etapas Classificatórias do TORNEIO XBOX Presented
by PES 2018 nos locais do campeonato no dia estabelecido ou no site
www.torneioxbox.com.br. As inscrições no local do evento são de acordo
com a ordem de chegada e disponibilidade de vagas.



Não serão permitidas inscrições duplas.



Menores de idade deverão estar acompanhados dos pais ou um
responsável maior de idade.



Custos: Para se inscrever e participar do campeonato não existe a
cobrança de taxas.



Apresentar perfeitas condições de saúde.

Etapas classificatórias para a Final Nacional do Torneio Xbox de PES 2018:

1ª Etapa – Campinas - SP
Local: Magazine Luiza
Endereço: Av. Francis Glicerio 1057/1091, Campinas/SP
Data – 02 de junho início às 11 horas
Premiação: O Campeão estará classificado para Final do Torneio Xbox de
PES 2018 em São Paulo/SP e receberá um Controle Xbox Especial mais
medalha.
Vagas: 64
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2ª Etapa – Franca - SP
Local: Magazine Luiza
Endereço: Rua Voluntário da Franca, 1465 – Franca/SP
Data – 03 de junho início às 14 horas
Premiação: O Campeão estará classificado para Final do Torneio Xbox de
PES 2018 em São Paulo/SP e receberá um Controle Xbox Especial mais
medalha.
Vagas: 64

3ª Etapa – São Paulo - SP
Local: Magazine Luiza
Endereço: Rua Amazonas da Silva, 27, São Paulo/SP
Data – 09 de junho início às 11 horas
Premiação: O Campeão estará classificado para Final do Torneio Xbox de
PES 2018 em São Paulo/SP e receberá um Controle Xbox Especial mais
medalha.
Vagas: 64

4ª Etapa – Florianópolis - SC
Local: HAVAN
Endereço: BR-282, 3700, Capoeiras, Florianópolis/SC
Data – 10 de junho início às 14 horas
Premiação: O Campeão estará classificado para Final do Torneio Xbox de
PES 2018 em São Paulo/SP e receberá um Controle Xbox Especial mais
medalha.
Vagas: 64
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5ª Etapa – Manaus - AM
Local: Bemol – Shopping Manauara
Endereço: Av. Mário Ypiranga, 1300 - Adrianópolis - Manaus/AM
Data – 16 de junho início às 11 horas
Premiação: O Campeão estará classificado para Final do Torneio Xbox de
PES 2018 em São Paulo/SP e receberá um Controle Xbox Especial mais
medalha.
Vagas: 64

6ª Etapa – Porto Alegre - RS
Local: Saraiva – Praia de Belas
Endereço: Av. Praia de Belas, 1181, Porto Alegre - RS
Data – 23 de junho início às 11 horas
Premiação: O Campeão estará classificado para Final do Torneio Xbox de
PES 2018 em São Paulo/SP e receberá um Controle Xbox Especial mais
medalha.
Vagas: 64

7ª Etapa – Caxias do Sul - RS
Local: Magazine Luiza – Shopping Iguatemi Caxias do Sul
Endereço: Rua RST 453 nº 2780 Sala 195 Caxias do Sul/RS
Data – 24 de junho início às 14 horas
Premiação: O Campeão estará classificado para Final do Torneio Xbox de
PES 2018 em São Paulo/SP e receberá um Controle Xbox Especial mais
medalha.
Vagas: 64
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8ª Etapa – Rio de Janeiro - RJ
Local: Posto IPIRANGA
Endereço: Av. Das Américas 3201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
Data – 30 de junho início às 11 horas
Premiação: O Campeão estará classificado para Final do Torneio Xbox de
PES 2018 em São Paulo/SP e receberá um Controle Xbox Especial mais
medalha.
Vagas: 64

9ª Etapa – Rio de Janeiro - RJ
Local: Saraiva – Shopping Rio Sul
Endereço: Rua Lauro Muller 116, Lj 301, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ
Data – 1º de julho início às 14 horas
Premiação: O Campeão estará classificado para Final do Torneio Xbox de
PES 2018 em São Paulo/SP e receberá um Controle Xbox Especial mais
medalha.
Vagas: 64

10ª Etapa – Recife - PE
Local: Nagem – Shopping Recife
Endereço: R. Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, Recife/PE
Data – 08 de julho início às 14 horas
Premiação: O Campeão estará classificado para Final do Torneio Xbox de
PES 2018 em São Paulo/SP e receberá um Controle Xbox Especial mais
medalha.
Vagas: 64
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FINAL NACIONAL DO TORNEIO XBOX DE PES 2018
Local: Saraiva – Shopping Eldorado
Endereço: Av. Rebouças, 3970, Pinheiros - São Paulo/SP
Data – 22 de Julho às 14 horas
Premiação: O Campeão receberá um Xbox One X e um troféu.

Regras Gerais
Os jogadores ao se inscreverem, concordam e aceitam todas as
condições deste Regulamento Esportivo, bem como as regras em todas as suas
condições, fases e termos, ficando a critério da organização do evento, qualquer
resolução que se faça necessária, sendo sua decisão soberana e inquestionável
em qualquer esfera.

FORMATO DAS ETAPAS CLASSIFICATÓRIAS NAS LOJAS PARTICIPANTES

Nas Etapas Classificatórias do Torneio Xbox de PES 2018 os jogos
serão 1X1, eliminação simples no estilo mata-mata, passando o vencedor para a
próxima fase.
Todas as fases serão em jogos únicos de 5 (minutos) minutos, caso
permaneça empatado será realizado a cobrança de pênaltis, sem prorrogação.
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FORMATO DA FINAL NACIONAL DO TORNEIO XBOX DE PES 2018

Os finalistas serão dividos em 2 grupos de cinco jogadores (Fase de
Grupos) em partidas apenas de ida, classificando-se os dois primeiros colocados
de cada grupo, considerando os seguintes critérios: pontos marcados, vitórias,
saldo de gols, gols pró e confronto direto, e, a partir da segunda fase (Fase
Eliminatória), será no formato de eliminatória, com jogos de ida e volta,
permanecendo empatado a soma dos resultados das partidas na fase
eliminatória, haverá uma terceira partida de 5 minutos com a opção pênaltis
ligada, sem prorrogação. Não haverá vantagem de empate para os jogadores
mais bem classificados na fase anterior.
CRONOGRAMA DOS HORÁRIOS DA FINAL NACIONAL
Dia 22 de Julho
13:30 – Credenciamento dos 10 Jogadores e entrega das Camisas
13:45 – Sorteio dos grupos
14:00 – Início da Fase de Grupos – Grupos 1 e 2
15:45 – Coffee break Jogadores
16:00 – Semi Final
17:00 – Final
18:00 – Cerimônia de Premiação
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CONFIGURAÇÕES DAS PARTIDAS*


Duração: 5 minutos



Prorrogação: Não



Pênaltis: Sim



Lesões: Ligado



Câmera: Padrão Konami.



Setas dos Jogadores: Amarela



Nível de dificuldade: Estrela



Estádio: Aleatório



Estação do ano e Clima: Aleatório



Emoção do Jogador: Não

ESCOLHA DE EQUIPE E USO DE PEN DRIVE


Cada jogador poderá escolher o clube ou seleção de sua
preferência e trocá-lo a cada jogo do campeonato. Times All-Stars
não serão permitidos no campeonato.



O uso do pen drive não será liberado.



Não serão permitidos loads de options files não autorizados,
alterações nas notas dos jogadores ou transferência manual dos
jogadores entre clubes ou seleções.

CONTROLES


É de responsabilidade de cada participante a checagem do bom
funcionamento do seu controle, o controle será disponibilizado pela
organização antes do início da competição.
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ALTERAÇÕES NA EQUIPE E PAUSES


Antes do início de cada partida o participante terá direito a 3 minutos para
alterações na formação.



Cada participante terá direito a dois "pauses" no decorrer da partida para
alterações no esquema tático ou substituição de jogadores, somente
quando a bola estiver parada. O participante poderá mudar o batedor de
faltas, escanteios ou laterais sem que seja contabilizado um “pause”.



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 a 1 minuto para
alterações na formação.

OUTROS


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.



Casos extraordinários, ou seja, não previstos neste Regulamento, serão
analisados e resolvidos pelo organização do torneio.
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Direitos de Uso de Imagem e Voz
Ao participar, todos os participantes, autorizam, automaticamente, a título
gratuito e de pleno direito, de modo expresso e em caráter irrevogável e
irretratável:


O uso gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo de seu nome, sua
imagem e sua voz em fotos, arquivos e/ou meios digitais ou não, bem
como em cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, em qualquer
tipo de mídia e/ou peças promocionais, o que inclui televisão, rádio, jornal,
cartazes, faixas, mala-direta, Internet, ou seja, bens tangíveis ou intangíveis,
para a ampla divulgação do Campeonato. A autorização descrita acima não
implica ou resulta em qualquer obrigação de divulgação nem de
pagamento, concordando ainda o vencedor, ao receber o prêmio, em
assinar eventuais instrumentos neste sentido, sempre que solicitado pela
empresa organizadora do campeonato.



Os vencedores concordam em autorizar o uso de suas imagens, sons de voz
e nomes em TV, filmes, vídeos, fotos e cartazes, anúncios em jornais e
revistas, por prazo indeterminado, para a divulgação dos prêmios, bem
como a utilização dos dados constantes no cadastro para comunicação de
futuras ações promocionais, sem qualquer ônus para a organização do
Campeonato.
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Disposições Gerais


Os valores gastos com transportes, estadia e alimentação, não serão
devolvidos ou repassados no caso de eliminação, desistência ou
desclassificação por atitude antidesportiva do participante.



Também nenhum valor será repassado ou devolvido em caso de
impossibilidade de viagem do participante.



O jogador deverá apresentar todos os requisitos e documentos estipulados
neste regulamento, bem como aqueles exigidos pela organização Nacional
do Campeonato.



O jogador garante expressamente a veracidade dos dados preenchidos e
enviados.



As informações prestadas pelos participantes serão utilizadas para fins de
comunicação entre a organização do campeonato e os participantes.



A participação no Campeonato é pessoal e intransferível.



Atletas que não cumprirem com as cláusulas, itens e todas as condições do
regulamento serão desclassificados e não terão direito aos prêmios.



Regras controversas ou que não tenham sido citadas nesse guia serão
julgadas exclusivamente pelo comitê organizador.



O participante será desclassificado automaticamente do campeonato em
caso de fraude comprovada, falsidade ideológica ou documental entre
outras tipificações, sem direito a qualquer tipo de indenização.



A organização reserva-se o direito de desqualificar um jogador que tenha
trapaceado ou que tenha um comportamento contrário à ética, à boa-fé e
ao espírito esportivo e recreativo da competição.
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Os participantes se comprometem a respeitar este regulamento, o material
usado e fazer um jogo justo.



A organização do Campeonato não se responsabilizará por problemas na
transmissão de dados no servidor, nas linhas telefônicas ou em provedores
de acesso dos usuários, por erros na leitura ou, ainda, por falta de energia
elétrica, sem exclusão das demais situações decorrentes de caso fortuito ou
força maior, que ocorrerem na inscrição ou no decorrer das etapas.



Os prêmios não poderão, em hipótese alguma, serem convertidos em
dinheiro ou outro produto.



Na hipótese de evento de força maior ou caso fortuito que, de qualquer
forma, prejudique, atrase ou impeça a realização do Torneio Xbox este
poderá ser definitivamente interrompida ou cancelada, não havendo nada
a indenizar a que título for.

A organização não se responsabilizará pelos atletas em caso de:


Descumprimento de qualquer termo do regulamento.



Desclassificação.



Falta de documentação.



Ilícitos civis, penais ou de qualquer natureza.



Consumo de bebida alcoólica durante o evento.



Despesas que não estiverem a cargo da organização.



Outros fatos que não estiverem contemplados nas normas.
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Durante os dias de competições os participantes se obrigarão a:



Estar em posse durante toda a competição de seu RG ou carteira nacional
de Habilitação - CNH.



Cumprir com todos os horários, datas, fases e etapas do Campeonato,



Anunciar sua presença assim que chegar ao local dos jogos.



Checar o bom funcionamento do controle antes do início da competição.



Respeitar e fazer cumprir todas as normas impostas pela organização, as
quais são inalteráveis e soberanas, em qualquer hipótese. Os atletas
deverão observar que suas vestimentas, tais como uniformes, calçados,
meias, faixas, munhequeiras, pertences, e outros acessórios, sejam somente
aqueles autorizados pela organização e patrocinadores do campeonato.



No caso de qualquer dano ao estabelecimento, indenizar na hora e no dia,
para o reparo devido.

Jogadores também concordarão em obedecer e respeitar as seguintes regras:



Não discriminar ou tratar injustamente qualquer adversário ou pessoa
envolvida com a competição.



Aceitar as decisões dos organizadores da competição.



Não usar procedimentos ilegais ou desleais.



Respeitar o espírito de fair play e não violência.



Manter seu compromisso dentro de suas condições.
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Não desistir ou interromper o bom andamento das partidas.



Não enganar ou iludir os organizadores da competição.



Não fumar e ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica ou substância
entorpecente durante a competição.



Conter o uso de linguagem vulgar quando estiverem dentro da área do
torneio, sendo certo que desafiar ou ironizar os competidores é
terminantemente proibido, sob pena de desclassificação.



Estar sempre disponíveis para cerimônias de premiação, fotografias,
entrevistas e qualquer outro evento oficial do campeonato, sob pena da
cassação de seus direitos e eventual desclassificação do mesmo.
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