
Introdução e Propósito
Estas Regras Oficiais da E-LIGA SINDICLUBE aplicam-se a todos os

indivíduos que se inscreveram no campeonato. A primeira edição da E-LIGA

SINDICLUBE de FIFA 2021 irá operar durante os meses de Junho e Julho de 2021.

Esta edição consistirá em três fases: (a) Período de inscrição, (b) Período de contato,

(c) Fase Online.

Estas regras se aplicam apenas a eventos oficiais organizados ou gerenciados

pela ON e-Stadium e não a outras competições ou torneios. A organização deste

campeonato estabeleceu estas Regras para unificar e padronizar o conjunto de

diretrizes competitivas.

Estas Regras são projetadas unicamente para garantir a integridade do sistema

estabelecido pela On e-Stadium para o jogo organizado de esportes eletrônicos e para

manter a qualidade e consistência dos participantes. As Regras Oficiais estão sujeitas a

alterações a qualquer momento, a critério da On e-Stadium, a fim de manter a

integridade competitiva do torneio.

Ao participar de qualquer jogo ou partida que faça parte da E-LIGA

SINDICLUBE, torneio ou evento da On e-Stadium, a/o jogador está confirmando que

ela/ele (ou para aqueles que não completaram 18 anos de idade até o dia 12/06/2021,

ela/ele e seus responsáveis   legais) aceitam as Regras de acordo com este documento.

Por fim, aponta-se que apenas jogadores das plataformas XBOX e

PLAYSTATION estão aptos a participarem do torneio.
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1.0 - Diretrizes Gerais

1.1 - Aceitação e Comprometimento

Ao inscrever-se no campeonato, as/os jogadores concordam com estas regras e

se comprometem a segui-las. Este conjunto de diretrizes foi formulado para garantir o

bom andamento do torneio, fornecendo respaldo para os participantes e para a

organização da E-LIGA SINDICLUBE.

1.2 - Equipe Responsável Pelo Torneio

A equipe responsável pelo torneio afirma que este livro de regras é passível de

alterações. Todo e qualquer tipo de mudança será comunicado aos participantes através

do servidor oficial de suporte aos jogadores (Discord) da E-LIGA SINDICLUBE.

Caso haja eventualidades não descritas nestas diretrizes, os oficiais tomarão as

decisões que acharem mais justas, visando uma prática ética que garanta a

competitividade e o fair play.

1.3 - Processo de Inscrição

Etapa do torneio Data inicial Data final

Pré-Inscrições 12/06/2021 27/06/2021

A modalidade FIFA 21 da E-LIGA SINDICLUBE admitirá um número

máximo de 1640 participantes, dividido entre as plataformas XBOX e

PLAYSTATION, totalizando 820 jogadores em cada uma.

Os participantes devem se pré-inscrever em landing page que será

disponibilizada no site do Sindi Clube.

1.3.1 - Acesso ao servidor oficial

Após o encerramento do processo de inscrições, a organização entrará em

contato com os participantes através do email cadastrado no formulário de inscrição

para informar o endereço do servidor oficial do Discord da E-LIGA SINDICLUBE.

Etapa do torneio Data inicial Data final

Contato 30/06/2021 30/06/2021



1.4 - Elegibilidade de Jogadores

1.4.1 - Idade

É permitida a participação de qualquer jogador. Para aqueles que não

completam 18 anos de idade até o dia 12/06/2021, é necessário que enviem um

documento de autorização assinado pelo responsável legal.

1.4.2 - Apelido do Jogo (Nick Ingame)

Ao inscrever-se no campeonato, os participantes estão vetados de alterar o

apelido do jogo (nick ingame) inserido no formulário de inscrição. Caso aconteça

algum problema com a conta inscrita no torneio, o jogador deve comunicar o ocorrido

à organização.

2.0 - Conduta Desportiva

2.1 - Pontualidade

As partidas contarão com um check-in de aproximadamente 10 minutos.

Aponta-se que o jogador sofrerá derrota automaticamente em caso de atrasos não

justificados, ou não comunicados previamente à organização, que ultrapasse este

tempo limite.

2.2 - Ética Desportiva e Boa Conduta

A fim de preservar a civilidade e evitar conflitos, os participantes

comprometem-se a não se comportar de forma aversiva frente aos outros jogadores ou

à organização. Aponta-se a extrema importância do fair play, que consiste em não só

respeitar as regras, e sim prezar pelo respeito e pela moral.

2.2.1 - Punições

Cabe aos oficiais do torneio julgar a violação do item descrito acima (2.2). Não

se limitando apenas aos tópicos abaixo, aponta-se exemplos de comportamentos

aversivos passíveis de punição:

- Discriminação: definido como ação de discriminar, de segregar alguém,

tratando essa pessoa de maneira diferente e parcial, por motivos de

diferenças sexuais, raciais, religiosas; ato de tratar de forma injusta.



- Discurso de ódio: definido como qualquer ato de comunicação que

inferiorize ou incite ódio contra uma pessoa ou grupo, tendo por base

características como raça, gênero, etnia, nacionalidade, religião,

orientação sexual ou outro aspecto passível de discriminação

- Toxicidade: definido como qualquer comportamento verbal, ou não

verbal, que provoque ou incite conflitos.

- Assédio: definido como comportamento que importuna e perturba, de

cunho repetitivo.

- Conluio: definido como qualquer acordo entre dois (2) ou mais

jogadores e/ou cúmplices para prejudicar os jogadores adversários. O

conluio inclui, mas não está limitado a, atos como: Jogo suave, que é

definido como qualquer acordo entre dois (2) ou mais jogadores para não

causar danos, impedir ou de outra forma jogar em um padrão razoável de

competição em um jogo. Enviar ou receber sinais, eletrônicos ou não,

entre um jogador e outro jogador de outra equipe ou cúmplice. Perder

deliberadamente um jogo por compensação ou por qualquer outro

motivo, ou tentar induzir outro jogador a fazê-lo.

- Integridade competitiva: Espera-se que as equipes joguem sempre o seu

melhor em qualquer jogo da liga e evitem qualquer comportamento

inconsistente com os princípios de bom senso esportivo, honestidade ou

jogo limpo.

- Uso de trapaças/cheats: definido como qualquer modificação artificial da

codificação do jogo, que burle o sistema do jogo, adquirindo privilégios.

- exploit: definido como usar intencionalmente qualquer bug do jogo para

buscar uma vantagem. O exploit é contextual por jogo e inclui, mas não

está limitada a, atos como: falhas na compra de itens, falhas na mecânica

que oferecem uma vantagem injusta, falhas em objetos neutros ou

interações de personagens (por exemplo, bots, agentes, etc.) , falhas no

desempenho de habilidade de campeão, herói ou personagem no jogo, ou

qualquer outra função do jogo que, na determinação exclusiva dos



Oficiais da E-LIGA SINDICLUBE, não esteja funcionando como

pretendido.

- Jogar na conta de outro jogador: solicitar, induzir, encorajar ou

direcionar outra pessoa para jogar na conta de outro jogador.

- Desconexão intencional: uma desconexão intencional sem um motivo

adequado e explicitamente declarado.

- Discrição da Liga: qualquer outro ato, omissão de ação ou
comportamento que, no julgamento exclusivo dos Oficiais da Liga, viole
estas Regras e / ou os padrões de integridade estabelecidos pela liga para
o jogo competitivo.

3.0 - Equipamento Necessário
3.1 - A Organização e o Jogador

Os participantes do torneio se responsabilizam pelo uso de seus próprios

equipamentos, como teclados, mouses, fones de ouvido, controles etc.

4.0 - Formato do Campeonato

4.1 - Estrutura e Pontuação

Os jogadores devem se enfrentar em um modelo Qualifier (mata-mata). O

campeonato terá um máximo de 1640 participantes, divididos entre as plataformas

XBOX e PLAYSTATION (820 em cada). Os players serão divididos em 410 chaves na

tabela. Este modelo durará 3 semanas e definirá os 8 melhores jogadores que

continuam na disputa pelo título do campeonato.

A etapa 1 (Quartas de final) continuará no modelo mata-mata e definirá os 4

melhores jogadores que avançam para a etapa 2 (Semifinal), a qual terá o formato de

Double elimination e será jogada presencialmente na Arena On e-Stadium.

A Grande Final, igualmente à semifinal, acontecerá presencialmente na Arena

On e-Stadium e ocorrerá no mesmo dia da semifinal (25/07/2021).

4.2 - Duração/Datas

Etapa do torneio Data inicial Data final

Qualifier 04/07/2021 11/07/2021

Etapa 1 - Quartas 18/07/2021 18/07/2021



Etapa 2 - Semifinal 25/07/2021 25/07/2021

Etapa 3 - Grande Final 25/07/2021 25/07/2021

4.3 - Transmissão

As etapas Semifinal e Grande Final de FIFA 21 da E-LIGA SINDICLUBE

serão transmitidas no canal oficial da On e-Stadium -

https://www.twitch.tv/onestadiumoficial. Aponta-se que a Organização autoriza que os

jogadores realizem livestreams de suas partidas, porém há obrigatoriedade de incluir

um delay de 5 minutos na transmissão e avisar à Organização sobre a realização da

live.

Etapa do torneio Data

Etapa 2 - Semifinal 25/07/2021

Etapa 3 - Grande Final 25/07/2021

5.0 - Partidas

5.1 - Especificações da Partida

Os participantes devem adicionar os jogadores respectivos às suas chaves para

realizar a criação da sala de jogo. Os horários de criação das salas serão avisados via

email cadastrado no formulário de inscrição dias antes do início da competição. O

corpo do email conterá data, horário, chave respectiva ao jogador e link de acesso ao

discord.

O resultado das partidas deverá ser printado e enviado para os oficiais do

torneio via Discord.

Regras:

- Modo de jogo: Amistosos Online

- Duração da partida: 12 minutos (6 minutos por metade)

- Controles: Qualquer

- Velocidade do Jogo: Normal

https://www.twitch.tv/onestadiumoficial


- Em caso de empate: Tempo extra e pênaltis, se necessário

5.2 - Remarcação

Aponta-se que as datas referentes às partidas, fornecidas pelos Oficiais da

E-LIGA SINDICLUBE, serão mantidas durante todo o período do campeonato.

Remarcações só serão consideradas em caso de falhas técnicas diretamente ligadas aos

servidores do jogo.

5.3 - Contestações

Os participantes têm o direito de contestar situações que impossibilitem o

andamento da partida, cabendo aos oficiais o julgamento do caso. Remakes apenas

serão concedidos dependendo da gravidade do ocorrido, como erros nas configurações

de sala.

6.0 - Contato com a Organização

6.1 - Servidor do Discord

Discord é a ferramenta de comunicação mais utilizada no mundo gamer,

permitindo a criação de servidores personalizados que atendem a diversos tipos de

demandas, como servidores de campeonato, reuniões, chamadas individuais etc. Link

para download para PC: https://discord.com/download . Discord também está

disponível na Apple Store (iOS) e Play Store (Android).

A Organização determina o servidor do Discord da E-LIGA SINDICLUBE

como meio de comunicação principal entre os oficiais do torneio e os participantes.

Através deste, os jogadores encontrarão todo o suporte necessário referente à

competição.

Aponta-se que o link para acesso deste servidor será enviado através do email

cadastrado no formulário de inscrição.

6.2 - Email Oficial

Os participantes também podem contatar a Organização via o seguinte endereço

de e-mail: league.ops@onestadium.com.br

7.0 - Premiação

7.1 - Valor da Premiação

https://discord.com/download


A E-LIGA SINDICLUBE: FIFA 21 contará com R$5.000,00 em premiações,

divididos entre as plataformas XBOX e PLAYSTATION, sendo R$2.500,00 para cada

competição.


