Circuito AABB eSports
REGULAMENTO

O Desafio AABB eSports de FIFA21 é um torneio de jogo eletrônico,
modalidade PS4 (CONSOLE), que será organizado e realizado pela equipe
FENABB e AABB eSports.

1. Data, horário, modalidade e vagas:
A competição acontecerá no dia 27/06/2021, às 13:00hs na modalidade
individual (1vs1), com 64 vagas.

2. Inscrições
As inscrições deverão ser feitas dentro do período de 07/06/2021 a
20/06/2021, pelo site http://aabbesports.com.br/.

3. Forma de disputa
3.1 A forma de disputa do campeonato será eliminatória simples,
mata-mata, iniciando a competição com 64 participantes, sendo:
3.1.1 Sistema eliminatório só de ida com Prorrogação e
Pênaltis ativado do início ao final da competição;

4. Check-in
O Check-in deverá ser feito com uma hora de antecedência, ou seja, se
o campeonato começa às 13h, o check-in irá começar às 12h. O jogador
deverá realizar o check-in pelo Discord, digitando sua PSN e escrito
‘’pronto’’ na frente.

5. Criação de partida
O jogador do lado esquerdo deverá criar a partida e convidar o jogador
adversário. O jogador que estiver no lado esquerdo poderá escolher o
lado.

5.1 Todos os participantes deverão possuir conta na Twitch ou no
Youtube para transmissão das partidas.
5.2 Transmissão das Partidas
Fase 32 de finais:
Pré-jogo;
Transmissão de 01 partida;
Pós-jogo (Panorâmica da tabela);

Fase 16 de finais:
Pré-jogo;
Transmissão de 01 partida;
Pós-jogo (Panorâmica da tabela);

Fase 8ªs de final:
Pré-jogo;
Transmissão de 01 partida;
Pós jogo (Panorâmica da tabela);

Fase 4ªs de final:
Transmissão de 04 partidas:
Pré-jogo;
Jogo 01;
Pós-jogo;
*
Pré-jogo;
Jogo 02;
Pós-jogo;
*
Pré-jogo;
Jogo 03;
Pós-jogo;
*
Pré-jogo;
Jogo 04;

Pós-jogo;
Panorâmica da tabela;
Intervalo 5 minutos

Fase semifinal:
Transmissão de 02 partidas:
Pré-jogo;
Jogo 01;
Pós-jogo;
*
Pré-jogo;
Jogo 02;
Pós-jogo;
Panorâmica da tabela;

Fase Final
Panorâmica da tabela
Pré-jogo;
Jogo 01;
Pós-jogo;

Agradecimentos

6. Plataforma e Jogo
6.1 Plataforma: PS4 (Console);
6.2 Jogo: FIFA21.

7. Árbitro de partida
O campeonato não contará com árbitro, em caso de problemas o jogador
deverá recorrer ao Discord do campeonato.

8. Resultado
Os administradores informarão aos jogadores quando poderão iniciar
seus jogos, após a confirmação de presença no Check-in. Será

obrigatório

que os participantes

relatem

suas pontuações aos

administradores, via Discord, através de um ‘’printscreen’’, além de
postarem os resultados com o print no Discord, na sala que estiver
nomeada como ‘’torneio-resultado’’.

9. Discord
Fica obrigatória a presença de TODOS OS JOGADORES, com a devida
identificação, no Discord do evento. A identificação deve ser feita na sala
que estiver nomeada como ‘’faça-sua-identificação-aqui’’, digite seu
nome, PSN e TORNEIO (FIFA 21) em que está participando. A verificação
será feita com base nas informações fornecidas no formulário de
inscrição. Link do Discord https://discord.gg/7JKMgzFvYS

10. Tabela e Intervalo
10.1 A Tabela será gerada pela AABB ESPORTS às 13h e liberada em
seguida;
10.2 Entre uma e outra partida haverá intervalos de 3 minutos.

11. Participantes
Associados das AABBs e/ou seus dependentes.

12. Advertência e Desclassificação
ADVERTÊNCIA OU
DESCLASSIFICAÇÃO

RESULTADO

O jogador que não estiver pronto após 10
Desclassificação
minutos
Capturas de tela manipuladas ou capturas de
Desclassificação
tela de torneios/scrims anteriores
Comentários
racistas,
homofóbicos,
machistas contra qualquer participante do
torneio, que seja na partida ou no Discord.
Caso aconteça, o jogador receberá
advertência de acordo com graves ofensas
ou até mesmo a desclassificação do jogador.

O uso de qualquer programa de uso de bugs e
Hacker sinfringe, aos direitos do organizador,
Publisher e usuário.
Manipulação de torneios (por
jogadores inválidos em contas)

exemplo,

- Primeira advertência: Aviso
- Segunda advertência: Aviso
- Terceira advertência: Aviso
Quarta advertência: desclassificação do jogador.
Caso a ofensa seja grave, o jogador será
desclassificado no primeiro aviso.
Desclassificação

Desclassificação

Deixar
o
jogador
adversário
vencer
Desclassificação
intencionalmente
Realizar três trocas de time (só é permitido
Desclassificação
realizar até duas trocas).
As decisões são definitivas. O jogador que
atrasar o torneio discutindo uma decisão
dos administradores estará sujeito a
advertência e/ou desclassificação.

- Primeira advertência: Aviso
- Segunda advertência: Aviso
- Terceira advertência: Aviso
- Quarta advertência: desclassificação do jogador.

ATENÇÃO - as advertências são acumulativas, se o jogador tiver 3
advertências e levar mais uma o mesmo será desclassificado.
O jogador que presenciar infrações das quais estão descritas acima, deverá
filmar ou tirar ‘’printscreen’’ e enviar para os organizadores do evento no
privado. Ao enviar a denúncia, a organização deverá avaliar e, se for
constatada a infração, o jogador será advertido ou desclassificado.

Lembrando: NÃO iremos informar nome, gametag, usuário do Discord ou
quaisquer informações pessoais sobre o denunciante no ato da
advertência.

13. Configurações de Partida
 Jogo personalizado;
 Partidas no Menu: Amistosos Online;
 Tempo de jogo: 12 minutos, 2 tempos de 6 minutos;
 Tipo de Elenco: Online;
 Velocidade: Normal;
 É NECESSÁRIO TER PSN PLUS:
*É serviço pago fornecido pela Sony. Com ele, é possível jogar online
com outros jogadores*.
14. Vitória contra jogadores que não comparecem
Caso algum jogador não se apresente com 10min de antecedência, o
jogador que se apresentou deve permanecer na sala e entrar em contato
com um administrador do torneio (torneio-wo), pelo Discord, para que ele
confirme a vitória por W.O.

15. Troca de time
15.1 É permitido jogar com clubes e seleções; exceto elencos montados ou

clássicos.
15.2 Será permitido realizar no máximo duas trocas de times.

16. Lag e desconexões
16.1 Em caso de lag que atrapalhe o desenvolvimento do jogo, o player que
se sentir prejudicado deve dar pause, mandar um chat no jogo para o seu
adversário e interromper o jogo imediatamente, antes dos 15 minutos de
partida. Caso ultrapasse este tempo de jogo, o player estará assumindo por
sua conta e risco as consequências da partida.
16.2 Se cair a conexão, o jogo tem que ser reiniciado jogando apenas o tempo
de jogo que restar para o término da partida. O placar da partida deve ser
mantido o mesmo, ou seja, os jogadores devem entrar em acordo e forçar os
gols necessários que já tinham acontecido antes da queda de conexão. Se
antes da queda de conexão tiver ocorrido alguma expulsão, o jogador
penalizado pela expulsão deve forçar a expulsão do mesmo jogador, quando
o jogo for reiniciado.
16.3 Caso os jogadores não consigam realizar conexão entre si para jogarem,
devem entrar em contato pelo Discord com a equipe AABB eSports e informar
o ocorrido.
17. Direito de uso de imagem e voz
17.1 Ao se inscrever em nossos campeonatos, todos os participantes sejam
eles Pro Players ou não, automaticamente a título gratuito e de pleno direito
de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável autoriza o uso
gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo de seu nome, seu ID no game,
sua imagem e sua voz em arquivos e/ou meios digitais ou não, bem como em
cartazes, banners, 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.
17.2 A autorização descrita no item 17.1 não implica ou resulta em qualquer
obrigação de divulgação nem de pagamento.

18. Cronograma da competição
ID

DESCRIÇÃO

JOGO

DATA

HORÁRIO

1

Pré-evento (FAQ)

FIFA 21

27/06/2021

11h00min

2

Check-in (início)

FIFA 21

27/06/2021

12h00min

3

Check-in (fim)

FIFA 21

27/06/2021

13h00min

4

Tabela liberada

FIFA 21

27/06/2021

13h02min

5

Rodada 01 - Fase 32 jogos

FIFA 21

27/06/2021

13h02min

6

Rodada 02 - Fase 16 jogos

FIFA 21

27/06/2021

13h30min

7

Rodada 03 - Fase 08 jogos

FIFA 21

27/06/2021

14h00min

8

Quartas de Finais 1 (MD1)

FIFA 21

27/06/2021

14h30min

9

Quartas de Finais2 (MD1)

FIFA 21

27/06/2021

15h00min

10

Quartas de Finais3 (MD1)

FIFA 21

27/06/2021

15h30min

11

Quartas de Finais4 (MD1)

FIFA 21

27/06/2021

16h00min

12

Semifinais 1(MD1)

FIFA 21

27/06/2021

16h30min

13

Semifinais2 (MD1)

FIFA 21

27/06/2021

17h00min

14

Final (MD1)

FIFA 21

27/06/2021

17h30min

15

Encerramento

FIFA 21

27/06/2021

17h40min

19. Termo de concordância
19.1 Todos os participantes deverão concordar com as regras deste
documento para a participação do torneio;
19.2 Nenhum participante poderá alegar desconhecimento das normas
traçadas neste Regulamento e em outras instruções complementares.

20. Mudança de regras
AABB ESPORTS se resguarda do direito de efetuar qualquer alteração
nas regras, sem aviso prévio.

21. Validade das regras
Se qualquer disposição deste Regulamento for inválida ou impraticável,
as demais regras deste permanecem válidas e uma revisão apropriada
deverá ser aplicada, de modo a recuperar a intenção da regra original.

22. Dúvidas
Dúvidas gerais: entre em contato pelo Discord do torneio. Link do
Discord https://discord.gg/7JKMgzFvYS

23. Premiação
Campeão

Vice-Campeão:







Uma AlexaEchoDot 4ª Geração;
Um Kit Game (teclado + mouse + headset);
Uma Mochila Executiva
Um Kit Game (teclado + mouse + headset);
Uma Mochila Executiva

24. DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1 AABB eSports – Exclusivo para os sócios das AABBs de todo Brasil;
24.2 Local de Realização do Circuito: Online.

Este torneio não é afiliado ou patrocinado pela ElectronicArts Inc.

