Regulamento do 1º Torneio de FIFA da APTCA
(Outubro de 2017)
Artigo Primeiro
(Estrutura)
1. O presente regulamento estrutura o Torneio de FIFA 18, em PS4, da APTCA,
organizado pela APTCA - Associação Portuguesa de Tripulantes de Cabine.
2. As inscrições estão abertas a Associados da APTCA e a seus familiares, bem como a
outros Profissionais da Aviação.
3. A inscrição poderá ser feita na secretaria da APTCA ou eletronicamente pelo email
geral@aptca.pt ou pelo telefone 218 452 020.
4. Na inscrição terão que indicar o seu nome, contacto, se é Associado, familiar ou
outro profissional da Aviação, equipa com que pretende enfrentar o desafio.
5. A inscrição é gratuita para Associados da APTCA e seus familiares e tem um custo
de 10€ para Tripulantes de Cabine não Associados da APTCA e restantes
profissionais da Aviação.
6. A data limite de inscrições é no dia 09/10/2017 (a APTCA reserva-se o direito de
alterar esta data consoante considere necessário).
7. Será realizado um sorteio para decidir as partidas.

Artigo Segundo
(Modelo de Jogo)
1. O FIFA 18 é um videojogo de futebol, com diferentes modos de jogo.
2. Neste caso, o torneio irá ser com jogos normais de 1vs1.

Artigo Terceiro
(Modo de funcionamento)
1. O torneio para ser realizado terá que ter um mínimo de 8 inscrições.
2. O número máximo de inscrições são 32.
3. Cada jogador pode escolher a equipa que quiser, não podendo mudar de equipa
durante o torneio.
4. Por modo a evitar quaisquer “conflitos” os jogos podem ser com equipas iguais (por
exemplo: Barcelona vs Barcelona).
5. Cada jogo terá a duração de 10 minutos.
6. Em caso de empate no fim do jogo nas fases a eliminar, o jogo irá de imediato a
penaltis, não havendo espaço a prolongamento.
7. O formato do torneio irá depender da quantidade de inscrições que houver, mas
pretende seguir a seguinte lógica:
- Fase de grupos; Oitavos de Final, Quartos de Final, Meias Finais, Jogo de 3º e
4º lugar, Final.
- O organograma será proposto automaticamente pelo software do jogo.

Artigo Quarto
(Prémios)
1º lugar - Estadia de 5 noites com all inclusive no hotel do Grupo Enotel, em Porto
Galinhas, para 2 adultos e 2 crianças.

2º lugar - 4 noites no Hotel Oasis Praia, na Praia, Cabo Verde, para dois adultos, com
pequeno almoço incluído.

3º lugar - 2 noites num hotel Vila Galé em Portugal, com pequeno almoço incluido,
para o período de época baixa e média.

4º lugar - Uma camisola do clube do teu coração.

Artigo Quinto
(Aspetos sobre as inscrições)
O participante que se inscrever não poderá enviar um emissário. Quem se inscrever vai
ter que se responsabilizar pela sua decisão. Caso não queira jogar ou não se dê bem
com o comando PS4, o Tripulante de Cabine pode inscrever alguém no seu lugar,
respeitando, neste caso, o Regulamente de Facilidades da APTCA. A pessoa inscrita
terá que estar presente do principio ao fim da sua participação.

