
 

 

 

 

 

 

 

Regulamento Apuramento para o 

HEXAGONE/MELTDOWN Main Event/ FIFA 16 (PS4) 

 

A HEXAGONE em parceria com a Meltdown e com o ISEL realiza em Maio de 2016 um 

Evento de FIFA16 (PS4)  

1º Qualificador 

 06/03/2016 (Junta de Freguesia de Benfica – Auditório Carlos Paredes) 

 

Para poder participar no Evento de FIFA16 em Maio, iremos realizar vários torneios 

para apurar os 32 finalistas que irão jogar na grande Final de Maio. 

O formato de cada torneio será em modo fase de grupos, a quantidade de grupos 

depende do número de participantes. Após a fase de grupos passamos a ter 

eliminatórias com eliminação directa ou a duas mãos (também depende do número de 

participantes).  

No entanto, nestes torneios para apurarmos os finalistas, criámos um sistema de 

pontuação, ou seja, a cada classificação é atribuída uma pontuação, no final de todos 

os torneios de qualificação, os 12 jogadores mais pontuados ficam apurados para 

disputar a grande Final em Maio na Meltdown. 

Apesar desta alteração, continuam a existir prémios para os 3 primeiros classificados 

de cada torneio. 



Tabela de Pontuações: 

1º Lugar – 12 

2º Lugar – 8 

3º Lugar – 6 

4º Lugar – 4  

Restantes equipas dos quartos-final – 2 

Presença em 1/3 torneios – 1 (a somar à pontuação final) 

Presença em 2/3 torneios – 3 (a somar à pontuação final) 

Presença em 3/3 torneios – 5 (a somar à pontuação final) 

 

 

Inscrição e Participação: 

A inscrição no torneio será feita online, através do site da HEXAGONE (www.hexagone-

esports.com), ou nos locais indicados no site e no Facebook. 

Período de inscrição será até ao dia antes do qualificador. 

O valor da inscrição é de 8€ / jogador. 

O torneio está aberto a participantes com idade igual ou superior a 12 anos (mediante 

autorização assinado no local pelo Pai/Mãe/Tutor do menor). Será necessário no dia 

do torneio a apresentação de um documento de identificação legal para confirmação 

da idade mínima de participação. A não apresentação de qualquer documento ou não 

ter a idade mínima implica a exclusão do torneio. 

Qualquer custo de deslocação e alimentação é da responsabilidade do participante. 

O número de equipas participantes no torneio é limitado a 32 jogadores e será 

necessário um mínimo de 16 participantes para a realização do mesmo. Será a ordem 

de inscrição a seleccionar os participantes. Caso seja necessário algum contacto 

adicional ou alteração dos dados de inscrição fornecidos, está disponível o e-mail 

hexagone.esports@gmail.com. 

 

 

http://www.hexagone-esports.com/
http://www.hexagone-esports.com/
mailto:hexagone.esports@gmail.com


Prémios: 

1º Lugar – Cartão Fnac no valor de 150€  

2º Lugar – Headphones Sennheiser + Sweatshirt HEXAGONE 

3º Lugar – Subscrição 3 meses PS plus + Wildcard (oferta da inscrição no torneio 

seguinte) 

 

Opções de Jogo: 

- Nível de dificuldade: Lendário 

- Duração de cada jogo: 10min  

- Camera: Predefinida 

- Penalties: Na fase final (eliminatórias), se um jogo terminar empatado na fase 

regulamentar, este será decidido por penalties (não haverá prolongamento). 

- Estádio: Allianz Arena (Verão / 22h / Céu limpo) 

- Velocidade Jogo: Normal 

- Cursor: Barra do Jogador 

- Planteis: Última actualização disponível 

- Equipas: Todas as disponíveis no jogo (Clubes e Selecções) 

- Edição de equipa: 

 Antes do início de cada jogo serão dados 60 segundos para configurar a equipa 

e no intervalo 30 segundos. 

 Durante o jogo poderão ser efectuadas alterações nas equipas apenas uma vez, 

para tal, o jogo terá de estar parado (bola fora ou falta) e o adversário terá de 

ser avisado previamente. Tempo limite de 30 segundos para efectuar as 

alterações. 

 

 

 

 



Geral: 

- Caso não seja dada outra informação, o torneio tem início às 10h30m. 

- Os participantes no torneio apresentam-se no local onde este se vai realizar 30 

minutos antes do início previsto para o torneio para serem credenciados. 

- 2 minutos após a primeira chamada para o início do torneio os participantes que não 

estejam presentes serão excluídos do torneio e em seu lugar entrarão os suplentes 

designados. 

- Com a inscrição de cada participante no torneio, é automaticamente conferida 

autorização à organização do torneio para, se assim o entender, recolher e publicar 

imagens e/ou vídeos no interior do torneio sem pedir permissão adicional dos mesmos 

que possas estar visíveis nas imagens. 

- A HEXAGONE reserva-se o direito de alterar o presente regulamento sem 

necessidade de aviso prévio, mediante publicação na página do site respectiva. O 

simples facto de participar implica a aceitação pura e simples do regulamento por 

parte dos candidatos. 

- Os dados pessoais solicitados e fornecidos pelos participantes destinam-se 

exclusivamente à organização do evento. 

- Os dados pessoais dos participantes inscritos serão tratados de acordo com a lei 

vigente. Estes serão introduzidos numa base de dados de carácter pessoal que 

constitui propriedade e custódia exclusiva da organização. Cada participante é 

responsável pelo preenchimento e veracidade de todas as informações fornecidas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: DECLARAÇÃO PARTICIPAÇÃO MENORES DE IDADE (página seguinte)  



 

DECLARAÇÃO PARTICIPAÇÃO MENORES DE IDADE 

 

Eu,____________________________________________________________, residente em 

___________________________________________________________________________, 

titular do B.I./Cartão de Cidadão n° ____________________, emitido em _________ de 

____________ de________ ou válido até __________, na qualidade de Pai/Mãe/Tutor do 

menor ____________________________________________________________________, 

declaro, para os devidos efeitos, e no exercício do Poder Paternal do Menor para o qual me 

encontro devidamente habilitado, autorizar o Menor a participar no concurso TORNEIO 

HEXAGONE / FIFA16 promovido pela HEXAGONE – Marca pertencente à empresa Cubo 

Magnético, Lda., sociedade por quotas com sede na Rua do Pomar, nº 15, 2665-419 Vila 

Franca do Rosário, concelho de Mafra, distrito de Lisboa, Portugal, registada na Conservatória 

do registo Comercial de Mafra sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva 

508755204.  

 

Assinatura do Declarante  

_____________________ 

 


