
1. REGULAMENTO GERAL: 
O Torneio LASA / FIFAMANIA News de FIFA 18™ campeonato  realizado pelas LOJAS 
AMERICANAS, organizado pelo FifamaniaNews  nas Lojas  abaixo listadas, onde os inscritos 

se reunirão para jogarem o jogo EA Sports FIFA 18™, nas datas listadas abaixo, no sistema 
definido nas regras e itens descritos abaixo:  

 
 

Local Dia e Hora 

loja LASA 1 SP (Interlagos) dom 05/11 das 15 as 18 hrs 

loja LASA 2 SP (Aricanduva) dom 05/11 das 15 as 18 hrs 

loja LASA 3 SP (Iguatemi) dom 12/11 das 15 as 18 hrs 

loja LASA 5 SP (Market Place) dom 19/11 das 15 as 18 hrs 

loja LASA 7 SP (Santana Parque) sáb 25/11 das 15 as 18 hrs 

loja LASA 9 SP (Guarulhos) dom 26/11 das 15 as 18 hrs 

loja LASA 10 SP (Tamboré) dom 26/11 das 15 as 18 hrs 

loja LASA 11 SP (Eldorado) sáb 02/12 das 15 as 18 hrs 

loja LASA 12 SP (Shopping Light) sáb 02/12 das 15 as 18 hrs 

loja LASA 13 SP  (à definir) dom 03/12 das 15 as 18 hrs 

loja LASA 14 SP (à definir) dom 03/12 das 15 as 18 hrs 

loja LASA 15 SP (à definir) sáb 09/12 das 15 as 18 hrs 

loja LASA 16 SP (à definir) sáb 09/12 das 15 as 18 hrs 

 

Plataforma de disputa: PS4 

Controle: A organização disponibilizará controles para os players 

 
2. RESPONSABILIDADE: 
O Torneio LASA / FIFAMANIA News de FIFA 18™ é promovido pela LASA e com o apoio e 
organização do FifamaniaNews, sendo de sua inteira e única responsabilidade a organização do 
evento e elaboração do presente regulamento. 

Esse campeonato tem por objetivo estimular a prática esportiva e a diversão entre os 

participantes. 

 
3. INSCRIÇÕES:  

• 3.1 Elegibilidade: poderá participar do campeonato qualquer pessoa com idade igual ou 

superior a 09 anos de idade. 

• 3.2 A inscrição está limitada ao número de vagas para participantes do campeonato, sendo 

no total 16 vagas para cada torneio. 

• 3.3 As inscrições podem ser realizadas através do site do FifamaniaNews 

www.fifamanianews.com.br  

http://www.fifamanianews.com.br/


•  3.4 No ato da inscrição, o participante deverá informar seu nome completo, número do RG, 

data de nascimento e e-mail. 

• 3.5 A inscrição é gratuita. 

• 3.6 O período de inscrição se dará entre os dias 01/11/2017, a partir das 00:00min (horário 

de Brasília) até o dia 08/12/2017 às 23h59min (horário de Brasília). 

• 3.7 Ao final do prazo de inscrição, havendo vagas na competição, será feita uma lista de 

espera, com numeração fixa, da qual o participante presente nesta lista será avisado 

mediante e-mail ,do numero da sua colocação na lista de espera. 

• 3.8  A autorização para menores deve ser impressa, assinada pelo responsável e entregue 

no dia da competição pelo participante. Esta autorização encontra-se junto do formulário de 

inscrição para a competição no final deste regulamento. 

• 3.9 É obrigatória a apresentação do RG do participante no dia do torneio. 

• 3.10 Não serão aceitas duas ou mais inscrições com mesmo nome e RG. 

• 3.11 Custos com passagens, traslado e alimentação são de responsabilidade dos 

participantes. 

 
 
 
4. DATAS E HORÁRIOS: 

• Vide tabela acima. 

  
5. FORMATO DA COMPETIÇÃO 
 

• 5.1 Os 16 inscritos entrarão diretamente em um confronto de mata mata, em jogos únicos de 

4 minutos.  Caso haja empate nesta partida joga-se disputa de penalidades. 

• 5.2 A FINAL será disputada em um jogo único de 6 minutos. O critério de desempate da final 

é o saldo de gols, caso termine empatado joga-se penalidades. 

 
6. DEFINIÇÃO DOS CRUZAMENTOS DA COMPETIÇÃO: 

• 6.1 Os cruzamentos serão feitos de forma aleatória por sorteio.  

 
7. FÓRMULA DE DISPUTA 

• 7.1 O campeonato será disputado por Times ou seleções de livre escolha do jogador. 

• 7.2 Dificuldade da Partida: Internacional  -  Tempo de Partida: 4 minutos 

• 7.3 Camera da Partida: Tele Broadcast (Transmissão TV). 

• 7.4 Lesões: Ligado 

• 7.5 Radar: 2D ou 3D 

• 7.6 Definições de Volume: Padrão 

• 7.7 O critério de desempate na final é o saldo de gols caso termine empatado joga-se 

penalidades. 



• 7.8 O campeonato será disputado vide ítens citados acima (cada fase tem o seu formato) 

• 7.9 Usar o Tactical Defending é obrigatório. Caso seja detectado o uso de Legacy Defending 

o jogador será desclassificado do campeonato. 

• 7.10 É proibido selecionar o goleiro (touch pad) em qualquer momento da partida, caso seja 

detectado o uso deste artifício, o jogador será desclassificado do campeonato. 

• 7.11 O jogador pode realizar até 03(tres) substituições durante os jogos e também no 

intervalo das partidas, mas somente quando estiver com a posse de bola e o jogo paralisado 

(exe: falta, tiro de meta, lateral) 

• 7.12 Pausar o jogo é proibido em qualquer ocasião, e caso o jogador o faça, será advertido 

se houver reincidência poderá ser desclassificado do campeonato. 

• 7.13 Caso haja indício de infração das regras, o jogador será eliminado do Campeonato. 

• 7.14 Os jogadores terão antes da partida: 

• 1 minuto para personalizar seu controle ou escolher o modo de controle Clássico, 

Alternativo ou Personalizado. 

• Ao escolher o time devem iniciar imediatamente a partida sem alterar as formações 

padrões das equipes em campo e escalação inicial da sua equipe.  

 
 
8. PREMIAÇÃO:  
1º lugar – Um FIFA 18(plataforma a definir) + Cordão crachá FIFA 18  

2º lugar – Um cordão crachá FIFA 18 

 

9. Participação no Torneio LASA / FIFAMANIA News de FIFA 18™ 

• 9.1 No dia do campeonato, a participação de cada jogador será validada mediante 

apresentação do RG do jogador na data, horário e local previstos neste regulamento. 

• 9.2 Não haverá tolerância para jogadores que se apresentarem fora do prazo de Check-In. 

• 9.3 Os confrontos eliminatórios serão montados através dos itens citados anteriormente 

• 9.4 Jogadores que não estiverem presentes no local do evento na hora de suas partidas, 

serão automaticamente desclassificados. 

• 9.5 Os participantes devem comportar-se de maneira sociável, mantendo uma conduta 

amigável perante os competidores, expectadores e membros oficiais do evento. 

• 9.6 Todos os jogadores, no ato da inscrição, estão cientes que deverão assinar um termo de 

autorização de imagem, para participar da cerimônia de premiação, registrar fotografias, ou 

qualquer outro evento social que envolva o torneio. 

• 9.7 É proibido que um expectador comunique-se com um jogador enquanto ele compete. 

Jogadores e expectadores deverão permanecer em silêncio enquanto estiverem próximos 

da área de competição correndo o risco de serem desclassificados caso não respeitem a 

regra. Conversar é permitido desde que em nível razoável e longe dos jogadores; 



• 9.8 Os jogadores deverão conter o uso de linguagem vulgar quando estiverem dentro da área 

do torneio. Não é permitido dirigir palavras, desafios, ironias, gestos e afins ao adversário. 

Essa conduta pode ser penalizada com desclassificação automática do participante, sem 

direito a qualquer tipo de reclamação; 

• 9.9 É proibido aos participantes e expectadores fumar ou ingerir bebidas alcoólicas na área 

do torneio. 

• 9.10 Os jogadores não deverão usar, transportar  quaisquer itens que levem a algum tipo de 

propaganda comercial, religioso ou de natureza política, ou que, na opinião da Warner 

Games, LASA e FifamaniaNews  refletirão de forma desfavorável sobre o Torneio LASA / 

FIFAMANIA News de FIFA 18™, nem realizar qualquer atividade promocional, a menos que 

de outra forma aprovada por escrito pela organização do evento.  

• 9.11 A organização do evento se reserva o direito de exigir jogadores a usar um uniforme e 

todos os jogadores devem aderir imediatamente se solicitado. 

 

 

 

10. PRÊMIOS, CERIMÔNIA, DISPOSIÇÕES LEGAIS E DADOS PESSOAIS: 

• 10.1 Todos os jogadores devem estar disponíveis para qualquer cerimônia pós-torneio tais 

como, prêmios, entrevistas, concedidas no Torneio LASA / FIFAMANIA News de FIFA 18™ 

O jogador que for convidado pelo organização e não participar de tais cerimônias perderá o 

direito a qualquer prêmio que pode ser concedido, ou o benefício que pode acompanhar tal 

prêmio. 

• 10.2 Violação de qualquer parte destes Termos e Condições, em eleição da organização, 

resultando em perda da qualidade de vencedor. Todos os jogadores devem seguir as 

instruções da organização do evento. Todas as decisões da organização são finais. O 

FIFAMANIA News e a LASA se reservam o direito de sancionar qualquer jogador em 

competição, em qualquer nível, a qualquer momento por qualquer razão. As penas são: 

a) Advertência verbal; 

b) repreensão verbal; 

c) o retorno de um prêmio (incluindo prêmio em dinheiro); 

d) desqualificação. 

• 10.3 O participante assume a responsabilidade exclusiva por danos, incluindo danos 

pessoais e / ou danos à propriedade, causado ou alegado ser causado por participar de 

qualquer torneio com a aceitação, transporte e manuseio, perda ou uso de qualquer prêmio. 

• 10.4 Consente para uso da organização de seu nome, imagens, fixas ou em movimento, uso 

de imagem nos sites que cuidam da divulgação do evento e em toda e qualquer publicidade 

e propaganda para os mesmos, sem qualquer atribuição adicional, notificação ou 

compensação adicional, exceto quando proibido por lei. 

• 10.5 A fim de participar do Torneio LASA / FIFAMANIA News de FIFA 18™, o jogador 

precisa fornecer ao membro organizador seus dados pessoais informados para cadastro. 



• 10.6 O jogador reconhece e aceita que os dados pessoais fornecidos ao membro organizador 

de acordo com estes Termos e Condições serão utilizados, processados e armazenados 

para fins relacionados com a boa organização do campeonato. 

• 10.7 Ao participar do Torneio LASA / FIFAMANIA News de FIFA 18™ cada jogador 

reconhece e concorda que o membro organizador do evento, representantes, patrocinadores 

(a extensão máxima permitida pela lei aplicável) de não serem de qualquer forma 

responsáveis por qualquer dano, perda ou dano, incluindo, sem limitação, tais danos ou 

prejuízos que resultam de: 

• Perdas, danos, atrasos ou extravio de qualquer material; 

• Transporte, manuseio, perda ou uso de qualquer prêmio ou qualquer parte de qualquer 

sentença proferida em relação ao Torneio LASA / FIFAMANIA News de FIFA 18™e / 

ou; 

• Avarias de hardware, técnico ou software, perda ou rede indisponível conexões ou falha, 

incorreta, imprecisa, incompleta, ilegível ou atrasado de comunicações eletrônicas ou 

outros. 

 
 
11. EQUIPE ORGANIZADORA E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: 

• 11.1 Os protestos somente serão apresentados pelos jogadores no final do jogo. É 

obrigatório que o competidor jogue a partida atual até o fim para depois apresentar sua 

reclamação à organização; 

• 11.2 A organização é soberana em suas decisões. Qualquer falta de respeito ou ofensa, quer 

para a organização, quer para um dos adversários, poderá ser sancionada com a exclusão 

do jogador do campeonato. 

• 11.3 A organização pode adicionar ou modificar alguma regra na existência de alguma 

situação não prevista, se necessário, ou seja, o regulamento e formato da competição poderá 

ser alterado a qualquer momento e sem aviso prévio. 

• 11.4 Caso haja qualquer problema que não permita a continuação do jogo, tais como falta de 

luz, problemas no vídeo game ou problemas na mídia do jogo, proceder-se-a da seguinte 

forma: quando possível, será aberta uma nova partida, no qual deverá ser jogado somente o 

tempo restante, com o mesmo placar vigente anteriormente a queda. 

• 11.5 Os organizadores do evento não são responsáveis por inscrições perdidas, 

apresentadas fora do prazo, incompletas, inválidas, dirigidas incorretamente ou de caráter 

confuso, as quais serão desqualificadas; também não será responsável por qualquer atraso 

no comparecimento do participante no horário marcado para início do campeonato. 

• 11.6. O prêmio só será atribuído após a verificação do cumprimento de todas as regras do 

regulamento deste campeonato, inclusive a necessidade de prévia autorização formal dos 

pais ou responsáveis legais para participação do concorrente menor de idade e a 

necessidade de envio à empresa promotora da cópia da Documentação, sendo 

desclassificados aqueles participantes que não as cumprirem integralmente. Nestes casos, 



ou nos de não aceitação do prêmio, será vencedor aquele participante colocado logo a seguir, 

e assim sucessivamente; 

• 11.7. O nome e fotos dos vencedores e todos os participantes serão divulgados no website 

e redes sociais do membro organizador do evento e seus parceiros. 

• 11.8 Todas as questões serão avaliadas segundo os critérios estabelecidos pela empresa 

promotora e os participantes renunciam expressamente, ao aceitarem as regras deste 

campeonato, a qualquer questionamento sobre os critérios/regras adotados, prevalecendo 

sempre o critério da empresa realizadora do campeonato. 

• 11.9 O ganhador concorda em ceder à empresa promotora, gratuitamente e por prazo 

indeterminado, seus direitos de nome, imagem e sons de voz para efeito de divulgação deste 

campeonato. 

 

 
 
 
 
 
 

Torneio LASA / FIFAMANIA News de FIFA 18™ 
Nome do Participante: __________________________________________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/______ Idade: ___ Sexo: ( )M ( )F 
RG:                              Apelido:  
E-mail (Participante):___________________________________________________________ 
Telefone para contato: _______________________ 
 
 
 
AUTORIZAÇÃO (para menores) 
Eu_________________________________________________________________________, 
Responsável pelo menor_______________________________________________________, 

autorizo sua participação na:____________________________________________________. 
Declaro, para os devidos fins, que tomei conhecimento e concordo com o regulamento do campeonato. 
Declaro também que tomei conhecimento e concordo com o Termo de Responsabilidade do campeonato. 
Diante todo o comitê organizador e todos os demais membros pertencentes à organização, tais como, 
árbitros, diretores, etc. de qualquer tipo de responsabilidade como, por exemplo, acidentes ou qualquer 
outro tipo de prejuízo que porventura possa ocorrer com ele(a) durante o campeonato ou fora dele. 

 
Responsável:________________________________________________________________ 
 

Fone:___________________________ RG:________________________ 

 

 


