
REGULAMENTO DE MODALIDADE: EFOOTBAL

1. A competição EFOOTBAL se dará de acordo com este regulamento.

2. As partidas terão duração de 12 (doze) minutos, sendo 6 (seis) para cada tempo.

3. As configurações das partidas serão as seguintes:

3.1. Jogo: PES 21 (PC) OU FIFA2022 (PS5);  
3.2. Modo de jogo: Modo online - Temporadas online; 
3.3. Definições de Volume: Padrão;  
3.4. Nível de Dificuldade: Internacional;  
3.5. Clima: Aleatório;  
3.6. Juiz: Aleatório;  
3.7. Substituições: 03 (três);  

4. O campeonato se dará no sistema suíço na fase classificatória (primeiras rodadas);

5 - Ao final os 8 melhores rankeados passam para a final presencial.

6 - Poderão ser inscritos novos jogadores ao longo da rodada, ou um naipe ser 
cancelado a ausência de inscritos. 
7. Será possível escolher qual o time ou seleção que se deseja jogar, podendo alterá-lo
a cada partida, porém não serão permitidas equipes lendárias nem equipes femininas.

8. Os participantes deverão realizar seus check-ins na plataforma BATTLEFY a cada
rodada.

9. Em todas as fases haverá uma tolerância de 05 minutos de atraso por parte dos
jogadores, após isso será aplicado WO no jogador que não se apresentou, agregando
em um placar de 1x0.

11. Os vencedores dos confrontos deverão enviar uma foto do resultado de cada partida
na plataforma BATTLEFY. A foto deve conter os nicknames de ambos os jogadores,
assim como o placar dos jogos.

12. Os casos omissos serão resolvidos pela Administração da Modalidade, com
anuência da Gerência de Campeonato, não podendo essas resoluções contrariar o
Regulamento Geral.

13. O cronograma a ser seguido é:



14. O cronograma pode ser alterado pela organização mediante aviso por e-mail e
canal Discord da modalidade.

15. Para as partidas das FINAIS, os jogadores deverão gravar seus jogos, a fim de
serem utilizados em nossas transmissões. Para o campeonato, faremos a retransmissão
ao vivo dos jogos. Exclusivamente para as rodadas de Quartas de Final, semifinal e
final, será escolhido somente um jogo para a retransmissão, com as outras fases
contendo todos os confrontos.

16. Os participantes não podem usar nenhum tipo de linguagem que contenha palavras
preconceituosas, obscenas, difamatórias, machistas, misóginas, vulgares, libidinosas,
xenofóbicas, homofóbicas e/ou racistas que sejam ofensivas com o próximo em
qualquer evento, entrevista ou redes sociais com qualquer tipo de menção ao JEPs
Eletrônicos.

LINK PLATAFORMA BATTLEFY

PES21 - 15 - 17 ANOS

https://battlefy.com/jeps-esports-2021/jeps2022-pes-15-17-
anos/62bc22e17fc8d15f55d8c122/info

FIFA 22 -  15 - 17 ANOS

https://battlefy.com/jeps-esports-2021/jeps2022-
fifa22-15-17-anos/62bc21234366e15faf0323f1/info

FIFA - 15 a 17 ANOS
FASES ELIMINATÓRIAS
1 etapa competição – 23 e 24/07
2 etapa competição – 30 e 31/07 
FIFA PRESENCIAL FINAIS 15 a 17 
Pato Branco – 06 e 07/08

PES - 15 a 17 ANOS
FASES ELIMINATÓRIAS
1 etapa competição – 23 e 24/07
FINAIS ONLINE - 30 e 31/07




