
LIGA ESPORTIVA UNIVERSITÁRIA PAULISTA 

NOTA OFICIAL – FIFA 20 
 

1. DATA/ LOCAL/ HORÁRIOS 

 
A partir do dia 02 de maio através das deliberações aprovadas na Reunião Técnica. 
 
ATENÇÃO PARA AS INFORMAÇÕES ABAIXO!!!!!! 

 

2. REUNIÃO TÉCNICA 

 
A reunião técnica foi realizada no dia 04 de maio, às 19 horas e foi definidos alguns pontos do regulamento 
que foi reeditado e disponibilizado aos envolvidos.  
 

3. REGULAMENTO 

 
INSCRIÇÕES: 
 
Cada entidade pode inscrever até dois atletas, podendo ser dois homens ou duas mulheres ou um homem e 
uma mulher. 
 

Poderão participar do referido evento ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS e CURSANDO 
REGULARMENTE em INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR no ESTADO de SÃO PAULO, que 
estejam CURSANDO e FREQUENTANDO GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, MESTRADO, 
DOUTORADO, PÓS DOUTORADO durante o ANO CORRENTE.  
 
 
SISTEMA DE DISPUTA: 

 
Ambos os sexos participam do mesmo campeonato, no modelo 1 vs 1. 
 
 
REGULAMENTO: 
 
1. O campeonato será disputado por times de livre escolha do atleta, não podendo mudar após o início da 
competição. Poderá a escolha ser feita entre Clubes e Seleções presentes no game. 
 
2. Tempo de Partida: Será utilizado o padrão do game (6 minutos) 
 
3. Para classificação dos atletas será observado a seguinte pontuação: 
a) 03 pontos para vitória; 
b) 01 Ponto para empate; 
c) 00 pontos para derrota; 
 
4. Critério de desempate de todas as fases eliminatórias: 
a) As fases eliminatórias serão disputadas em duas partidas (ida e volta) 
b) Não haverá a regra conhecida como gols fora; apenas será considerado a vitória e placar agregado. 
c) Caso persista o empate depois duas partidas, deverá ser realizada uma terceira partida especial, em 
forma de gol de ouro, onde quem fizer o primeiro gol, se classifica para a próxima fase e a partida é 
encerrada automaticamente. 
 
5. Critério de desempate de fase de Grupos: 
a) Vitórias 
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b) Saldo de gols (maior) 
c) Gols Pró (maior) 
d) Gols contra (menor) 
e) N° cartões vermelhos (menor) 
f) N° cartões amarelos (menor) 
 
6. Caso continue empatado teremos uma disputa direta entre as equipes.  
 
7. Usar o Tactical Defending é obrigatório.  
 

8. Caso seja detectado o uso de Legacy Defending o atleta será desclassificado do campeonato. 
 
9. É proibido selecionar o goleiro (Select) em qualquer momento da partida, caso seja detectado o uso deste 
artifício, o atleta será desclassificado do campeonato. 
 
10. Os atletas não poderão utilizar táticas editadas.  
 

11. Caso seja detectado o atleta será eliminado do campeonato. 
 
12. Estádio a livre escolha. 
 
13. Cada atleta deve disponibilizar o vídeo da partida, seja na pasta do Google Drive que será disponibilizada 
pela organização do torneio, ou subir o vídeo no Youtube e informar o organizador o link da partida. 
Lembrando que os dois players envolvidos na partida devem disponibilizar a gravação. 

 
DA PARTICIPAÇÃO DO ATLETA 
 
14. Haverá 15 minutos de tolerância para início da partida. 
 
15. Os confrontos eliminatórios serão montados através dos itens citados anteriormente 
 
16. Os participantes devem comportar-se de maneira sociável, mantendo uma conduta amigável perante os 
competidores, espectadores e membros oficiais do evento. 
 
17. Todos os atletas, no ato do Cadastro no site da Liga Paulista, conforme Procedimentos enviados 
anteriormente, estão cientes que deverão disponibilizar no link de cadastro um termo de autorização de 
imagem, para participar da cerimônia de premiação, registrar fotografias, ou qualquer outro evento social 
que envolva o torneio. 
 
18. Os atletas deverão conter o uso de linguagem vulgar quando estiverem dentro da área do torneio.  
 
19. Não é permitido dirigir palavras, desafios, ironias, gestos e afins ao adversário.  
 
20. Essa conduta pode ser penalizada com desclassificação automática do participante, sem direito a 
qualquer tipo de reclamação. 
 
21. Os atletas deverão tirar foto dos placares, gols, cartões amarelos e vermelhos após partida. 
 
EQUIPE ORGANIZADORA E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: 
 
22. Os protestos somente serão apresentados pelos atletas no final do jogo.  
 
23. É obrigatório que o competidor jogue a partida atual até o fim para depois apresentar sua reclamação à 
organização. 
 
24. A organização é soberana em suas decisões.  
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25. Qualquer falta de respeito ou ofensa, quer para a organização, quer para um dos adversários, poderá 
ser sancionada com a exclusão do atleta do campeonato. 
 
26. A organização pode adicionar ou modificar alguma regra na existência de alguma situação não prevista, 
se necessário, ou seja, o regulamento e formato da competição poderá ser alterado a qualquer momento e 
sem aviso prévio. 
 
27. Caso haja qualquer problema que não permita a continuação do jogo, tais como falta de luz, problemas 
no console ou problemas na mídia do jogo, proceder-se da seguinte forma:  
 

a) quando possível, será aberta uma nova partida, no qual deverá ser jogado somente o tempo restante, 
com o mesmo placar vigente anteriormente a queda. 
 
28. Os organizadores do evento não são responsáveis por inscrições perdidas, apresentadas fora do prazo, 
incompletas, inválidas, dirigidas incorretamente ou de caráter confuso, as quais serão desqualificadas. 
 
29. Também não será responsável por qualquer atraso no comparecimento do participante no horário 

marcado para início do campeonato. 
 
30. O nome e fotos dos vencedores e todos os participantes serão divulgados no website e redes sociais da 
Liga Paulista e seus parceiros. 
 
31. Todas as questões serão avaliadas segundo os critérios estabelecidos pela Comissão Organizadora, onde 
os participantes renunciam expressamente, ao aceitarem as regras deste campeonato, a qualquer 

questionamento sobre os critérios/regras adotados, prevalecendo sempre o critério da Comissão 
Organizadora realizadora do campeonato. 
 
32. O ganhador concorda em ceder à Liga Paulista, gratuitamente e por prazo indeterminado, seus direitos 
de nome, imagem e sons de voz para efeito de divulgação deste campeonato. 
 
33. Os casos omissos deste regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora do 
evento. 
 
PREMIAÇÃO: 
 
Serão entregues medalhas para os 02 (DOIS) primeiros colocados e Troféu para o Campeão.  
 
Regras:  
 
Serão obedecidas as regras da CBDEL e da FESPEe juntamente com o Regulamento Geral de competições 
da Liga Universitária Paulista no ano corrente.  
 
Disposições Gerais:  
 
Casos omissos nesse Regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora.    
 

4. PROCEDIMENTOS para INSCRIÇÕES 

 
Todas as entidades ou atletas responsáveis pelas inscrições deverão efetuá-las o mais breve possível. 
 
TAXAS de PARTICIPAÇÃO para as ENTIDADES – R$ 30,00 por atleta 
 
As TAXAS de PARTICIPAÇÃO deverão ser pagas no momento do envio da ficha de inscrição. 
 
Os depósitos podem ser feitos na Conta Corrente da Liga Paulista: 
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Liga Esportiva Universitária Paulista 
CNPJ 07.263.223/0001-90 
 
Banco Itaú 
Agência – 3129 
Conta Corrente – 22.030-1 
 
Responsável Técnico do evento será o Vinicius Collado, no telefone (11) 9 5363-1433. 
 
O Cadastro do Participante deverá ser providenciado de acordo com as normas de participação disponível no 

site da LIGA ESPORTIVA UNIVERSITÁRIA PAULISTA (www.ligapaulista.com). 
 
Maiores informações: 
 
Liga Universitária Paulista 
(11) 9 4794-7778 
www.ligapaulista.com  

ligapaulista@ligapaulista.com  
 
 

http://www.ligapaulista.com/
http://www.ligapaulista.com/
mailto:ligapaulista@ligapaulista.com

