
Torneio Metalúrgico de FutGame 2016 
 

Objetivo 
 
Promover o entretenimento e a recreação entre os metalúrgicos e seus dependentes. 

 
Campeonato: 
 

 Os jogos ocorrerão no dia 24 de Julho 2016; 
 Não haverá taxa de inscrição para participação no torneio; 
 Só poderão participar do torneio Futgame 2016, sócio ou dependente de sócio do Sindicato dos 

Metalúrgicos pertencente a Sorocaba e região; 
 É proibida a participação de não associados ao Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região 
 Os jogos ocorrerão a partir das 9h, no auditório da Sede do Sindicato, situada na Rua Júlio 

Hanser, 140, Sorocaba, e todos os participantes deverão estar presentes 10 minutos antes deste 
horário, para apresentação da carteirinha de sócio e RG. 

 Os jogadores, seus familiares e amigos poderão utilizar os videogames que estarão disponíveis 
para o entretenimento de todos e também participar dos sorteios dos brindes. 

 

Regulamento: 
 

=> Geral 
 

 A plataforma utilizada será o videogame Playstation 4; 

 O jogo utilizado para o torneio será o Fifa 2016; 

 Os Jogos serão realizados na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região; 

 Os competidores poderão trazer seus controles (Joysticks) para participar do torneio. Caso não 

possuam ou tragam, haverá controles (Joysticks) disponíveis para os jogos; 

 A comissão de organização do evento não se responsabiliza por falhas nos controles que 

possam resultar em desvantagens aos candidatos, não cabendo a estes o direito a reclamações; 

 A comissão organizadora do evento se reserva no direito de fazer qualquer alteração no 

planejamento e execução do torneio sem prévio aviso; 

 Não será permitido o uso de cartões de memória (memory card) ou jogos que não sejam 

fornecidos pela organização do evento; 

 Os jogos poderão ser realizados em TVs de 14 a 200 polegadas; 

 Se houver interrupção acidental do jogo, o mesmo recomeçará, entretanto, os gols marcados 

serão somados ao placar final; 

 Se houver interrupção intencional por parte de um dos jogadores, o jogador que a provocou será 

automaticamente eliminado/desclassificado, não cabendo qualquer alegação; a conduta do 

jogador será avaliada pela comissão organizadora do evento; 

 O jogador que vencer a partida estará classificado para a próxima fase e seu próximo adversário 

será escolhido pelos organizadores do torneio; 

 O jogador que perder um jogo estará eliminado/desclassificado. 

 A tolerância em relação a atraso será de 5 (cinco) minutos em relação ao horário determinado 

para o início do jogo, após esse período o jogador será eliminado;  

 

=> Do Jogo 

 Cada partida terá duração padrão do jogo (aprox. 10 minutos); 

 O torneio acontecerá com partidas eliminatórias. Não haverá prorrogação nas partidas. Caso 

haja empate, a decisão será feita através de cobranças de pênaltis; 

 Será considerado vencedor, o jogador que derrotar seu adversário em tempo normal ou, se 

necessário for, em disputas de pênaltis. 

 Não será permitida substituições do jogador de futebol durante a partida, exceto no intervalo 

 Número de Substituições: 3 



 Não será permitida a pausa pelo jogador durante o jogo; caso isto ocorra, o competidor será 
advertido; em caso de reincidência, o jogador será eliminado/desclassificado. 

 

Configuração do Jogo: 

 Nível: Profissional; 

 Condição do time: Aleatória 

 Clima e estádio: Aleatório 

 Home / Away: Neutro 

 Bola: Aleatória 

 Contusão: Não 

 Controle / Sem marcação automática 

 Formatações no time (Início): 1 min. 

 Formatações no time (Intervalo): 1 min. 

 

Estará eliminado/desclassificado da competição o jogador que: 

 For derrotado pelo seu adversário; 

 Não comparecer ao seu jogo, dentro do dia e horário estabelecido pela comissão organizadora; 

 Não apresentar a carteirinha do Sindicato ou RG no dia do seu jogo; 

 Que tiver 4 jogadores expulsos em uma mesma partida; 

 Que tiver reincidência de paralisações durante o jogo (Item Jogador); 

 Que interromper propositalmente o jogo, segundo a análise e decisão da comissão organizadora; 

 
=> Dos vencedores 

 
 Será considerado campeão, o jogador que vencer todas as etapas eliminatórias e tiver a melhor 

classificação nas finais; 
 Será considerado vice-campeão, o jogador que vencer todas as fases eliminatórias e tiver a 

segunda melhor classificação nas finais; 
 Será considerado o terceiro colocado, o jogador que vencer todas as fases eliminatórias e tiver a 

terceira melhor classificação nas finais; 
 Será considerado artilheiro, o competidor que marcar mais gols até o término da competição 

(Não valendo gols nos pênaltis para fins de artilharia). 
 

  =>Premiação 
 

 1º Lugar: um videogame Playstation 4 com um controle 
 2º Lugar: um Smartphone 
 3º Lugar: um Tablet 
 Artilheiro: um Jogo (PS4) no valor de R$150,00. 

 


