
                                                                                                                                                                     

    
 

 

REGULAMENTO GERAL  SELETIVA : 

A COPA MACKENZIE DE FIFA 18 - campeonato realizado e de responsabilidade da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, com o apoio do FIFAMANIA News, à realizar-

se na data e no local abaixo listados:   

Inscrições: de 01/04 à 09/04 

Seletiva On Line: 

De 10/04 à 05/05 

Evento presencial: 12/05  - das 10h às 17h 

• O torneio é restrito apenas para ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DO MACKENZIE. 
Em hipótese alguma será aceita a participação pessoas de fora. 

• O participante deve ter obviamente o FIFA 18 para disputa seletiva OnLine; 
• Disponibilidade para estar presente no evento do dia 12/05/2018 (em caso de 

classificação) para a disputa presencial do título. 
• Só será permitido uma vaga por competidor por plataforma, caso detectemos ao 

longo do torneio que um competidor tem dois usuários o mesmo será 
desclassificado e sua vaga passará ao adversário da fase corrente.  

• Em caso do mesmo competidor se classificar para duas plataformas distintas ao 
término da competição o mesmo deverá escolher em qual plataforma jogará a 
etapa presencial e a vaga restante será repassada ao adversário que finalizou o 
torneio na posição subsequente ao classificado. 

• Ao inscrever-se no torneio, você assume a responsabilidade de concordar com 
todas as informações, regras e restrições descritas aqui. 

INSCRIÇÕES PARA A SELETIVA - Siga passo a passo. 

1. Para confirmar sua intenção de participação, clique aqui e cadastre sua intenção 

de participação. 

2. Depois de cadastrar sua intenção de participação o competidor deverá 

OBRIGATÓRIAMENTE se cadastrar em www.webcup.com.br pois é lá que 

poderão acompanhar todas as informações, como as tabelas envio de 

resultados, etc. 

3. Após isso, em até 24hs o competidor receberá em seu e-mail de cadastro o 

convite oficial para entrar na liga, portanto VERIFIQUE SEU E-MAIL DE 

CADASTRO.  ATENÇÃO SUA INSCRIÇÃO DEPENDE DE SUA 

CONFIRMAÇÃO CASO NÃO CONFIRME O CONVITE RECEBIDO EM ATÉ 

24HS E A INSCRIÇÃO NO WEB CUP SUA INSCRIÇÃO SERÁ CANCELADA. 

4. Não será permitido que um jogador faça a inscrição por outro. A confirmação é 

individual. 

5. Sua inscrição não é obrigatória, porém ao realizá-la deve-se cumprir todos os 

jogos nos prazos. 

6. Ao efetuar sua inscrição, você estará confirmando a leitura e entendimento de 

todas as regras. 

https://www.fifamanianews.com.br/seletiva-mackenzie-fifa-18/
http://www.webcup.com.br/


                                                                                                                                                                     

    
 

REGRAS GERAIS PARA AS PARTIDAS DA SELETIVA ON-LINE 

O campeonato será disputado no modo AMISTOSO ONLINE.  O competidor devera 

adicionar seu oponente através da XBOX LIVE ou PSN ID em sua lista de amigos para 

a disputa das partidas. 

• Só será permitido o uso de SELEÇÔES para a disputa da seletiva e do Torneio 
presencial 

• Só será permitido utilizar dar PAUSE com a bola parada ou nas mãos do goleiro. 

• Se por acaso algum dos competidores pausar acidentalmente, é obrigatório 
entregar a bola ao adversário. 

• A vitória contemplará 3 pontos, Empate 1 ponto e Derrota não contemplará 
nenhum ponto. 

• É obrigatório fotografar (printar) a ficha final dos jogos, contendo os dados 
do jogo, como placar final, posse de bola, chutes, faltas, etc. Essa imagem é 
fundamental para provar ou questionar resultados e poderá ser solicitada pela 
administração. 

• Aconselhamos a gravação dos jogos em vídeo para melhor apuração dos 
resultados. 

• Caso haja comprovação de infração das regras, o jogador perderá os pontos da 
partida sendo que a reincidência acarreta em ELIMINAÇÃO DO TORNEIO, 
quem julgará é a equipe de moderação juntamente com a administração. 

• Caso haja indícios de manipulação da imagem da ficha final do jogo como o 
forjamento da mesma, ou ainda o envio de resultados de jogos que não existiram 
competidor será sumariamente desclassificado. 

• A organização só aceitará reclamações e contestações mediante PROVAS. 
Portanto é obrigatório a gravação das partidas para este fim. 

Atenção: Não serão aceitos Nicks (LIVE ID, PSN ID ou apelidos) que 
contenham palavrões, palavras de baixo calão, conteúdo religioso, conteúdo 
pejorativo, conteúdo comercial ou qualquer outro conteúdo que a 
administração julgue impróprio. O competidor será notificado e caso não 
troque, será excluído do torneio. 

 

FÓRMULA DE DISPUTA 

O campeonato terá 2 fases: O mata mata classificatório e a final presencial.  Serão 3 

seletivas (Seletiva PS4, Seletiva PS4 B e Seletiva XONE), A disputa será em mata mata 

simples, com jogos de ida e volta, os 16 melhores competidores da Seletiva PS4, 8 da 

Seletiva PS4 B e 8 da Seletiva XBOX ONE, totalizando 32 competidores, estarão 

classificados para a Final presencial do dia 12/05. 



                                                                                                                                                                     

    
 

Após o sorteio dos confrontos o sorteio é automático feito pelo sistema de forma 

aleatória) os competidores deverão adicionar seus oponentes será dado um prazo 

suficiente pela administração para que os jogos sejam realizados. Os horários são feitos 

pelos próprios participantes, de maneira que exista um comum acordo em ambas as 

partes. Nas fases subsequentes, o procedimento é o mesmo, ao receber o e-mail de 

aviso de avanço de fase o competidor deverá adicionar seu adversário e marcar seus 

jogos dentro do prazo especificado. Será disponibilizado um fórum que poderá ser 

usado para marcar os jogos bem como reportar ausências ou eventuais 

reclamações ou dúvidas, de maneira que fique registrado para possíveis punições. 

Para acessar o fórum clique aqui (é necessário estar cadastrado com o mesmo e-mail 

e nick do WebCup) 

O agendamento dos jogos deve ser de comum acordo entre os competidores, 

aconselhamos a não deixar os jogos para a última hora, para que imprevistos pessoais 

não causem transtornos. Usem o bom senso e a cordialidade. 

Lembramos ainda que todo o acompanhamento, envio de resultados, visualização de 

grupos e adversários é feito pela Interface administrativa do www.webcup.com.br  

O critério de desempate do Torneio é o saldo de gol (placar agregado). Em caso da 

somatória dos resultados ser igual deve se realizar um 3º jogo, e se eventualmente o empate 

persistir um novo jogo desta vez com morte súbita (GOL DE OURO) o primeiro que marcar 

ganha (pois infelizmente prorrogação e penalidades não existem mais no modo 

online). O gol fora de casa NÃO terá peso maior. 

Nos casos raros onde os jogos não possam ser realizados por qualquer que seja o 

motivo o sistema classificará aleatoriamente um dos competidores para a fase 

subsequente. 

AGENDAMENTO DE JOGOS 

O agendamento dos jogos pode ser feito no fórum ou ainda utilizando o sistema de 

mensagens do próprio WEBCUP. Lembrando que as postagens feitas ao longo do 

torneio sobre ausência de competidores e não comparecimento, são fundamentais na 

tomada de decisão e atribuição de WO´s. 

FÓRUM DO TORNEIO 

Para dúvidas, agendamento de jogos e report de problemas acesse este link, cadastre-

se e participe do Fórum. 

POSTAGEM DOS RESULTADOS 

Os placares dos jogos devem ser OBRIGATORIAMENTE enviados pelo WEBCUP. É 

TERMINANTEMENTE PROIBIDO O LANÇAMENTO DE RESULTADOS DE JOGOS 

QUE NÃO TENHAM DE FATO OCORRIDO. Caso a administração suspeite de algum 

resultado lançado poderá ser solicitado o print da tela final do jogo e caso não seja 

enviado o resultado poderá ser anulado (por esse motivo é necessário sempre printar e 

guardar a ficha final dos jogos) 

https://www.fifamanianews.com.br/mackenzie/
http://www.webcup.com.br/
https://www.fifamanianews.com.br/mackenzie/
http://www.webcup.com.br/
https://www.fifamanianews.com.br/mackenzie/
http://www.webcup.com.br/


                                                                                                                                                                     

    
 

 

Para enviar um resultado siga o caminho:  

    - Menu; 

    - Campeonatos; 

    - Campeonatos que participo; 

Clique em seu nome (nick) na tabela de confrontos 

    - Jogos 

    - Submeter resultados, 

Os resultados enviados por um competidor deve sem confirmados pelo seu adversário, 

caso não sejam confirmados dentro do prazo estipulado a administração o fará. Caso 

haja discrepância nos resultados enviados, a administração solicitará o envio do print 

da ficha final da partida em questão. 

Caso não sejam enviados os resultados dentro do tempo estipulado por ambos os 

competidores, o sistema avançará de forma aleatória um dos participantes. 

DATAS E PRAZOS. 

Nenhum prazo será prorrogado independente de problemas de internet ou situações 

particulares, salvo quando a administração julgar necessário. As postagens dos 

resultados serão aceitas até 0h15 após 23h59 do último dia de disputa de cada fase. 

Casos a parte serão discutidos pela Administração. 

PARTICIPAÇÃO 

 

Jogadores que não comparecerem, com relato do adversário registrando o ocorrido 

receberão o WO. 

Os jogadores inscritos que não responderem ao contato da administração estarão 

eliminados. 

Ao WO será atribuído o placar de 1 x 0. 

Aos jogos não realizados, que eventualmente não tenha reclamação de nenhum dos 

dois lados, será atribuído o DUPLO WO, sistema que computa o jogo mas não 

atribui ponto a nenhum dos dois jogadores, favorecendo e prestigiando aqueles que 

se esforçaram e realizaram seus jogos. 

Na fase de mata mata, os jogos não realizados por interferências externas, tais como 

problemas de internet, ou do servidor da EA, onde fuja do controle de nós ou dos 

competidores, ou ainda em caso de não comparecimento de ambos os jogadores,  o 

sistema classificara de forma aleatória um dos dois. 

As reclamações de eventuais demoras em respostas ou invite e para jogo deverão ser 

postadas EXCLUSIVAMENTE NO FÓRUM para visualização de todos, e para que fique 

registrado. Não são aceitas reclamações de última hora (somente no último dia por 

exemplo) nem reclamações via e-mail. Ao término do prazo para os jogos o fórum 



                                                                                                                                                                     

    
será travado, e só será reaberto 

24hs depois, quando os resultados forem atribuídos e todas as reclamações analisadas. 

Depois de fechados os resultados, os competidores terão 24hs para revisão dos 

resultados, onde só serão aceitas reclamações que já tenham sido postadas. EM 

HIPÓTESE ALGUMA ACEITAREMOS MODIFICAÇÃO DE RESULTADOS SEM 

PROVAS (PRINTS) OU RECLAMAÇÕES APÓS O ENCERRAMENTO DA FASE. 

Avalie se os prazos determinados estão de acordo com seus compromissos pessoais. 

QUEDA DE CONEXÕES 

O Jogador que provocar quedas de conexão será desclassificado do Campeonato. 

Considerando que todos os nossos jogadores não são “quiters”, não teremos este 

problema. 

Caso, por motivos claros, houver uma queda de conexão, em comum acordo, reinicia-

se a partida com o placar do momento da queda. Exemplo: Jogador A ganhava o jogo 

por 2×0 quando a conexão do jogador B cai. Voltando a sala, o jogador B se justifica e  

 

assim é reiniciada a partida. O jogador B (responsável ou não pela queda) deixa o 

jogador A fazer dois gols para que a partida recomece normalmente ou simplesmente 

soma-se o placar de antes da queda com o placar depois da queda. Realizar-se-á 

apenas o restante da partida de acordo com a tabela abaixo: 

 

 



                                                                                                                                                                     

    
 

Nos tempos acima já estão considerados eventuais acréscimos. 

Caso algum jogador tenha sido expulso na partida que caiu, no retorno ao jogo esta 

perda deve ser compensada com a expulsão do mesmo jogador. 

 

USO DE BUGS E CHEATS (Trapaças) 

É extremamente proibido o uso de bugs, pois a intenção do campeonato é trazer 

diversão e entretenimento. 

Salvo situações, onde equivocadamente seu adversário lhe entregar a bola, posicionar 

seu jogador em frente ao goleiro adversário, não é uma prática saudável. 

 

É obrigatório fotografar a ficha final dos jogos, contendo os dados do jogo, como placar 

final, posse de bola, chutes, faltas, etc. Essa imagem é fundamental para provar ou 

questionar resultados e poderá ser solicitada pela admnistração. 

As imagens (vídeos e fotos) são fundamentais para comprovação de CHEAT... Portanto 

GRAVE SUA PARTIDA ! 

Usar qualquer tipo de cheat ou bug, pode ser fator determinante para sua 

desclassificação. 

 

Considerações Finais 

• Ao se inscrever, o competidor concorda com as regras acima descritas, 
perdendo o direito de questioná-las posteriormente. 

• As decisões sobre, reclamações, atribuição de WO ou duplo WO, bem como 
revisão de resultados será discutida entre a moderação e a administração 
do FIFAMANIANews, sendo que a decisão soberana pertence à 
administração. 

• Não serão aceitas reclamações por MP ou e-mail, tudo deverá ser registrado 
neste fórum. 

• Não serão aceitas acusações e reclamações sem provas. 
• Recomendamos fotografar a ficha final dos jogos, contendo os dados do jogo, 

como placar final, posse de bola, chutes, faltas, etc. Essa imagem é 
fundamental para provar ou questionar resultados 

• O FIFAMANIA News reserva-se no direito de editar ou modificar quaisquer 
regras ou datas acima listadas sem aviso prévio 

Para maiores esclarecimentos contate a moderação ou a administração. 

 


