
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regulamento do IIº Torneio de FIFA 
 
 
 
 

Artigo 1.° 
(Organização) 

 

O Departamento de Desporto da Associação de Estudantes de Psicologia da 
 
Universidade do Minho (AEPUM) organiza o IIº Torneio de FIFA, a realizar no RICK 

Universal (Braga), nos dia 24 de Maio de 2017. 

 
 
 

Artigo 2.º 
(Equipas) 

 

São admitidos a participar todas as pessoas. 
 
A inscrição tem o custo de 3 balas. 

 
Todos e quaisquer contactos e/ou comunicações que venham a ser efectuadas durante 

o torneio serão efetuados no mesmo local. 

 

 
Artigo 3.° 

(Estrutura do Torneio) 
 

1.  O torneio tem um número máximo de 24 equipas e terá duas fases. A primeira 
fase serão 6 grupos de 4 elementos, em que passarão à fase seguinte os primeiros 
classificados de cada grupo e os 2 melhores 2º classificados. A segunda fase do 
torneio com os 8 partipantes apurados serão jogos com 1 mão a eliminar entre si. 
 
 

 

Artigo 4º 
(Regras básicas) 

 

https://www.facebook.com/pages/Gota-Dagua-Cafe-Bar/207983392554638
https://www.facebook.com/pages/Gota-Dagua-Cafe-Bar/207983392554638


1. Cada jogo terá a duração predefinida pelo Fifa 17 PS4. 
 
2. Os jogos começarão impreterivelmente à hora marcada, qualquer que seja o 
 

número de jogadores presentes. 
 

3. Cada jogador terá cerca de 3 minutos para preparar a tática antes do jogo e 

durante o jogo apenas pode pausar o mesmo quando a bola sair ou estiver 

interrompido sobre pena de ser punido. 

4. Podem fazer 3 substituições e ter 7 suplentes no banco. 

5. Em caso de empate na segunda fase há prolongamento Clássico e, se necessário, 

pénaltis. 

6. Não podem utilizar equipas não existentes (ex: XI Lendário, … ). 

 

Artigo 5° 
(Ficha de jogo) 

 

 

No final de cada jogo será assinada a respectiva ficha de jogo, por um elemento da 

organização, e por um elemento de cada equipa. Da ficha de jogo constará a data e 

hora do jogo, o nome das equipas, dos jogadores participantes, os golos e o 

resultado final. 

 

Artigo 6º (Desempates) 

 

Em caso de igualdade pontual entre duas ou mais equipas na primeira fase do 
 

Torneio, a forma de desempate será a seguinte: 
 

a) Maior diferença entre golos marcados e sofridos; 
 
b) Resultados entre si; 
 
c) Maior número de golos marcados; 
 
 

 

Artigo 7º  

(Casos Omissos) 

 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização e a sua 

decisão é soberana. 

 

 

Artigo 8º 

(Prémios) 



 

O 1º prémio são 30 balas. 

O 2º prémio será um prémio RICK Universal.  

 


