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Inscrição e pagamento
Existem duas possibilidades para efetuar a inscrição: online (recomendado) ou na sede da
associação Bonae Spei. Deverá ser efetuada apenas uma inscrição por jogador e deverá
ser efetuada antes do fim do prazo estipulado para a mesma (a informar) e/ou antes de se
preencherem todas as vagas disponíveis. No dia não se aceitam inscrições exceto em
caso de desistência ou falta de comparência de alguma equipa. Jogadores eliminados não
se podem voltar a inscrever em nome de outros.
Todos os dados de identificação do jogador são obrigatórios e devem ser inseridos e
preenchidos corretamente.
O pagamento deverá ser previamente efetuado nas instalações da associação e em horário
a divulgar no site do evento. Para pagamentos efetuados previamente o valor é de 4€ por
participante para o torneio de FIFA. Para pagamentos no dia acresce 1€ ao valor da
inscrição anteriormente mencionado.
Não existe qualquer taxa de inscrição para o torneio de Clash Royale.
No ato da inscrição (quer online, quer na associação), o jogador declara ter conhecimento e
ter aceite o presente regulamento.

Horário
O evento decorrerá nos dias 27 e 28 de abril de 2019, no Centro de Artes e Espectáculos
da Figueira da Foz, a partir das 11h, sendo a calendarização revelada mais próximo do
evento. Existe uma pausa para almoço desde as 13h30 às 14h30. Os horários mais
detalhados e precisos serão divulgados mais próximo do evento. Pedimos a compreensão
de todos para eventuais atrasos no cumprimento de horários por motivos totalmente alheios
à organização e à sua vontade.

Chegada ao recinto
Qualquer que seja o torneio que vai disputar o jogador deve estar no recinto 20 minutos
antes do seu jogo para dar o “check-in” obrigatório antes da primeira partida. A fim de ser
confirmada a identidade do inscrito, no momento do “check-in” poderá ser solicitado que
apresente um documento de identificação legal com fotografia. Caso este ainda não tenha
sido feito, no momento do primeiro “check-in” deverá ser efetuado, na totalidade, o
pagamento do valor de inscrição que será, como já referido anteriormente de 5€ (FIFA) valor para pagamento no recinto. Após pago o valor de inscrição este não será mais
reembolsado mesmo em caso de desistência ou falta de comparência.

Torneio de Clash Royale
Este tipo de torneio tem o seu regulamento próprio disponível no site do evento.

TORNEIO DE FIFA
Constituição das equipas
No torneio de FIFA 19, uma equipa é constituída apenas por um jogador do sexo
masculino ou feminino. O jogador inscrito é o que deve disputar o torneio. Qualquer troca de
identidade do jogador deverá ser comunicada à organização por mensagem, pela página de
Facebook da Bonae Spei ou pela página de Twitter do FeST ou presencialmente nas suas
instalações.

Calendário de jogos
O calendário dos jogos a realizar será divulgado na página do evento e afixado antes do dia
do torneio e cada jogador deverá cumprir o horário que lhe for atribuído. Será dada uma
tolerância de 5 minutos. Após finda essa tolerância o jogador ausente é considerado
derrotada por falta de comparência, ou seja, isto não implica uma desqualificação mas sim
uma derrota.

Modo do torneio
O torneio ocorrerá em duas fases. Numa primeira fase o torneio será disputado em “fase de
grupos” sendo estes constituídos por 4 jogadores previamente sorteados. Os jogadores de
determinado grupo jogam entre si apenas uma vez. A pontuação será de 3 pontos para a
vitória, 1 para o empate e 0 para a derrota. Passam à fase a eliminar o primeira e o segundo
jogador. Em caso de empate pontual, segue-se, respetivamente, a ordem: equipa com
mais golos marcados, resultado do confronto direto (golos fora e em casa valem o
mesmo), equipa com menos golos sofridos. O primeiro classificado do grupo jogará com
o segundo de outro e o segundo classificado do grupo com o primeiro de outro. As equipas
apuradas da fase de grupos passam à fase a eliminar. Todos os jogos têm a duração de 10
minutos, (5 cada parte). Na fase a eliminar e em caso de empate aos 90 minutos será
cumprida a ordem prolongamento, pênaltis.

Escolha de equipas
As equipas válidas para escolha são apenas clubes, devendo estes estar disponíveis no
modo offline do FIFA 19, ou seja, isto exclui seleções e equipas do género “XXI Lendário”.
O jogo decorrerá em ambiente offline pelo que os plantéis mais recentes não são
garantidos.
A equipa deverá ser escolhida no momento da inscrição, devendo ser indicada
explicitamente. Caso a equipa escolhida seja inválida, será sorteada uma no recinto. Caso
duas equipas se defrontam com o mesmo clube escolhido, é possível e só deverá ser
trocada a cor do equipamento. Tem prioridade na escolha do equipamento o jogador que
joga em casa.

Recomendamos que em caso de qualquer dúvida, o jogador se informe junto da
organização.

Nickname
O nickname, nome pelo qual o jogador será identificado, deverá ser um nome respeitador e
adequado. Sê original

Opções de jogo
Como já referido anteriormente os jogos terão duração de 10 minutos (5 em cada parte).
Serão rodados na dificuldade máxima (terá influência nos guarda-redes). A escolha do
tipo de controlo é livre. São permitidas 3 substituições. Qualquer opção que interrompa o
jogo NÃO PODE ser acionada durante o decorrer do jogo. Em casos onde se pretenda
efetuar uma substituição ou alteração tática, o jogo DEVE ESTAR PARADO antes de a
equipa abrir o menu de pausa. De forma a cumprir ao máximo o horário dos jogos que é
estabelecido e evitar qualquer atraso, a organização agradece brevidade em qualquer
alteração feita no decorrer do tempo de jogo.

Prémios
Após a realização de todos os jogos serão entregues prémios aos 3 primeiros lugares,
para a melhor defesa (menos golos sofridos em todo o torneio) e para o melhor ataque
(mais golos marcados em todo o torneio).
Prémios a divulgar.

Captação de vídeo e imagem
Ao se inscrever e entrar no recinto o participante está consciente de que será alvo de
captura de imagem e de vídeo. Ao se inscrever está a autorizar que a organização e
terceiros procedam ao livre tratamento da sua imagem para fins promocionais, ou não, do
evento em qualquer meio em que estas possam ser divulgadas.

Normas e regras
Este evento deverá ser sinónimo de um dia de diversão e convívio entre a comunidade.
Jogadores e/ou equipas que ponham em causa este espírito, tomando atitudes que põem
em causa o normal funcionamento do evento serão expulsos da competição sem direito ao
reembolso do valor que pagaram. Qualquer estrago ao material presente no recinto será
totalmente imputado a quem o provocou. Jogadores ou equipas que não cumpram o
presente regulamento são expulsos nas mesmas condições em cima já referidas.

Considerações gerais
A organização reserva o direito de proceder a alterações a este regulamento para o bem
do evento, sem que estas sejam previamente anunciadas. A organização reserva o direito
de alterar o horário de funcionamento, cancelar ou suspender o evento por qualquer motivo
que ache que o justifica.

Alterações a este regulamento
O presente regulamento poderá ser alvo de pequenas alterações com vista à melhoria e
otimização do evento e do seu funcionamento. A versão mais recente deste documento
estará sempre disponível online. A organização reserva o direito de não comunicar qualquer
alteração feita a este regulamento.

Aspetos não previstos
Dada a infinidade de situações impossíveis de prever, qualquer aspeto que não se encontre
aqui explicado ou que a sua explicação suscite dúvidas, a palavra final será sempre da
organização e esta não pode ser contestada.
Boa sorte a todos!

Figueira da Foz, 1 de abril de 2019

