
Regulamento – Fifa Soccer 2018  

• Competição Eliminatória >> Mata-mata>> 1 VS 1  

• Modo de jogo: Apenas clubes.  

• Opções proibidas >> “World ” e “Classic ”.  

• Plataforma: Ps4  

• Mudanças de jogadores e da estratégia são permitidas apenas no intervalo do jogo.  

• No final da partida, os jogadores devem manter a tela final para verificação do juiz.  

• Os jogadores usarão controles disponibilizados pelos organizadores ou o seu próprio 

controle, desde que ele seja validado pelo juiz. As habilidades e atributos técnicos dos times e 

dos jogadores não poderão ser modificados;  

• Será utilizado o produto FIFA 18 Oficial. (Podendo ser ou não atualizado com o último 

“patch” disponível).  

• Os jogadores podem alterar as formações e estratégias do time antes do início da partida, o 

tempo será dado pelo juiz.  

• Qualquer outra configuração/ajuste sobre o jogo será decidida pelos organizadores do 

evento.  

• Atualização: A opção de jogo “Match Day” será desativada em todo o campeonato, sendo 

utilizada a última atualização recente e padrão fornecida pela EA Sports.  

• É proibido selecionar o goleiro (pelo Menu Options) em qualquer momento da partida, caso 

seja detectado o uso deste artifício, o jogador será desclassificado do campeonato. Usar o 

botão “triângulo” para adiantar o goleiro é permitido.  

Configurações  

• Modo de jogo: Kick off (partida rápida).  

• Velocidade jogo: normal.  

• Definições de volume: Padrão do jogo.  

• Clima: Sol.  

• Duração da Partida: 7 minutos, ou seja, dois tempos de 3 minutos e 30 segundos.  

• Nível de Jogo: Internacional (Professional).  

• Bola: Padrão do jogo.  

• Estádio: Aleatório  

• Substituições: 3 jogadores.  

• Tipo de Câmera: Tele Broadcast (TV) Transmissão TV.  

• Prorrogação: Não.  

• Pênaltis: Sim.  



• Contusões: Não.  

• Impedimentos: Sim.  

• Cartões: Sim.  

• Toques de mão: Não.  

• Radar: 2D.  

• Tatical Defense: obrigatório ligado.  

• Legacy Defense: desligado. O jogador que ligar esta opção será desclassificado do 

campeonato.  

• Match Day: desligado.  

• Painel: Nome do jogador e indicador.  

• Indicador de jogador: Nome do jogador.  

Sobre as pausas  

• Será “considerado “pause” quando o jogador pressionar o botão “ start”, “options” , “home”.  

• No decorrer do jogo, só será permitido alterar formações, táticas e realizar substituições 

quando o jogo estiver parado (antes da cobrança de escanteios, faltas e tiros de meta, por 

exemplo), obedecendo ao limite de 3 pausas por jogo.  

• Pausa irregular do jogo: - Primeira pausa: Será advertido aquele jogador que por qualquer 

motivo paralise a partida com a bola em andamento. - Segunda pausa reincidente: Será 

penalizado com 1 gol. - Terceira pausa reincidente: Caso o jogador faça será desclassificado, 

dando a vitória ao adversário. Movimentos Proibidos  

• Em qualquer caso, um gol marcado de forma irregular será desconsiderado.  

Desconexão (Caso uma desconexão ocorra)  

• O arbitro anotará o placar e tempo de jogo até o momento da desconexão. Um novo jogo 

será iniciado no qual o tempo restante antes da desconexão será jogado.  

• Desconexão intencional: qualquer jogador infrator será culpado e será desclassificado do 

campeonato.  

Penalidades por jogo desleal. 

• Uso de qualquer programa de trapaça.  

• Desconexão intencional.  

• Uso de qualquer configuração, exceto os padrões e permitidas.  

• Qualquer conversa desnecessária durante a partida.  

• Se o juiz decidir que questões externas (pressão, líder do time, jogador, espectador ou etc.) 

der uma vantagem desleal a um jogador, o jogador receberá uma advertência ou perderá de 

acordo com a decisão da comissão técnica.  



• Quaisquer atitudes antidesportiva, tanto interna ou externamente a partida, considerada de 

má intenção (como fazer cera, por exemplo), acarretará em punição do campeonato, até 

mesmo em desclassificação do jogador. 


