QUEIMA DAS FITAS 2018

Regulamento do Torneio de

1. O prémio para a equipa que ficar em
1º lugar será 1 convite geral de

PES 2019 – Queima das
Fitas Coimbra 2019

parque da Queima das Fitas 2019.
2. O prémio para a equipa que ficar em
2º lugar serão 2 convites pontuais de

Artigo 1º

parque da Queima das Fitas 2019.
3. O prémio para a equipa que ficar em

O pelouro de Desporto da Comissão

3º lugar será 1 convite pontual de

Organizadora da Queima das Fitas de

parque da Queima das Fitas 2019.

Coimbra

2019

(adiante

designada

4. Os

convites

estão

sujeitos

às

COQF) promove um Torneio de PES

seguintes contribuições solidárias:

2019.

convite geral de Parque 4 euros e
convite pontual 1 euro, valores a
Artigo 2º

pagar no levantamento.

1. Este torneio destina-se a todos os

Artigo 5.º

estudantes do Ensino Superior em
Coimbra.

1. As inscrições devem ser feitas na

2. O objetivo principal será proporcionar

Sala da Queima das Fitas (com horário

aos participantes uma atividade de

compreendido entre as 17h e as 21h) no

competição, promover o convívio e

primeiro piso do edifício da AAC, até

fomentar o espírito de equipa.

18 de março de 2019. O pagamento de
3€ deve ser efetuado no ato da

Artigo 3º

inscrição.
Artigo 6º

1. O Torneio realizar-se-á na cantina dos
grelhados dia 19 de março de 2019 pelas
1. O

14h00m.
2. O Torneio será por equipas, sendo estas
compostas por 1 elemento.

torneio

irá

ser

composto

por

confrontos 1 vs 1 por eliminatória direta
e terá o formato de árvore, onde o
participante de cada jogo será sorteado.

Artigo 4º

2. Caso se apresente um número irregular
de jogadores do limite máximo ou
mínimo, alguns participantes poderão
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passar diretamente para a ronda seguinte.

jogo e com aviso prévio por parte de um

Tal será decidido através de sorteio.

jogador ao seu adversário e ao juiz.

3. No caso de um jogo não decorrer na sua
ordem haverá uma tolerância que
termina após 2 jogos passados. Caso este

Artigo 8º

não se encontre no local do torneio o
concorrente será desclassificado.

Todos os casos omissos no presente
regulamento serão resolvidos pela

Artigo 7º

comissão organizadora.

1. Só poderão ser selecionados clubes e
seleções masculinas e reais com os
plantéis

iniciais

(ou

da

ultima

atualização oficial) inalterados
2. O tempo de cada parte será de 5 minutos
com a velocidade de jogo em modo
normal. A funcionalidade das faltas e
foras de jogo estará ativa. Mãos na bola
e lesões estará desativada.
3. Os jogos serão jogados no estádio de
Wembley com a bola “Telstar Russia
2018”
4. Caso o jogo termine empatado no fim
dos 90 minutos a decisão do vencedor
será feita por grandes penalidades.
5. Fora situações particulares em que tenha
sido dada permissão por parte do juiz de
partida, é interdito pausar durante um
jogo oficial enquanto a bola estiver “em
jogo”. Caso tal se suceda, o jogador que
pausou

é

penalizado

com

desclassificação automática. É permitido
pausar apenas 1 vez em cada parte, para
fazer substituições, quando a bola sai de
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