QUEIMA DAS FITAS 2018

Regulamento do Torneio de
Laser Tag – Queima das
Fitas Coimbra 2019
Artigo 1º

Artigo 4º

1. O

torneio

irá

ser

composto

por

confrontos 1 vs 1 por eliminatória direta
O pelouro de Desporto da Comissão

e terá o formato de árvore, onde a equipa

Organizadora da Queima das Fitas de

participante de cada jogo será sorteado.

Coimbra

2019

(adiante

designada

2. Caso se apresente um número irregular

COQF) promove um Torneio de Laser

de equipas do limite máximo ou mínimo,

Tag.

algumas

equipas

poderão

passar

diretamente para a ronda seguinte. Tal
Artigo 2º

será decidido através de sorteio.
3. No caso de um jogo não decorrer na sua

1. Este torneio destina-se a todos os

ordem haverá uma tolerância que

estudantes do Ensino Superior em

termina após 2 jogos passados. Caso esta

Coimbra.

não se encontre no local do torneio a

2. O objetivo principal será proporcionar

equipa será desclassificada.

aos participantes uma atividade de
competição, promover o convívio e

Artigo 5º

fomentar o espírito de equipa.

1. O torneio só se realiza caso haja, no
Artigo 3º

mínimo, 8 equipas inscritas. Para que a
inscrição seja efetiva, cada equipa deverá

1. O Torneio realizar-se-á no Estádio
Universitário junto ao campo sintético
no dia 27 de março de 2019 pelas
14h00m.
2. O Torneio será por equipas, sendo estas
compostas até um máximo de 6
elemento.

proceder ao preenchimento da ficha
inscrição, e ao pagamento 20€ por
equipa (no acto da inscrição).

2. Os três primeiros classificados serão
premiados da seguinte forma:
1º Classificado – 1 Bilhete Geral por
participante;
2º Classificado – 2 Bilhetes pontuais por
participante;

Morada: Edifício AAC – Rua Padre António Vieira, nº1
Código Postal: 3000-015 Coimbra

Telefone: +351 239 851 064
E-mail: geral@queimadasfitascoimbra.pt
Site: www.queimadasfitascoimbra.pt

QUEIMA DAS FITAS 2018

3º Classificado – 1 Bilhete pontual por
participante;

3. Cada jogo tem a duração de 15 minutos
ou eliminação de todos os elementos da
equipa adversária.
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Todos os casos omissos no presente
regulamento serão resolvidos pela
comissão organizadora.

Artigo 7º

A organização tem o direito de a
qualquer momento alterar o presente
regulamento caso ache necessário.
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