
 
REGULAMENTO FIFA 2019 / PES 2019 

 
Será realizada na Arena HiTech, em data estipulada pela organização dos Jogos Escolares TV 

Serigpe. 

 

•Formato: Grupos + Mata Mata 

•Duração de cada partida: 6 (seis) minutos / 4 (quatro) minutos em caso de terceira partida na 

eliminatória sem prorrogação e pênalti ligado. 

•Nível de Dificuldade: Lendário 

•Estádio: Aleatório 

•Condições da partida: Personalizado 

•Estação: Verão 

•Câmera: Transmissão de TV  

•Defesa: O uso de Defesa tática é obrigatório em todas as fase da competição. 

•Times: Livres 

 

•Grupos 

Somente ida, equipes divididas em grupos (o número de pessoas nos grupos, irá depender da 

quantidade de inscritos), classificam-se 2 de cada grupo. 

 

•CHAVES MATA-MATA 

Grupo A x B, C x D, E x F, G x H (Estilo Copa do Mundo) 

 

FINAIS 

•Mata-mata: Ida + volta     

•Jogo final: Ida + volta    

•Disputa do terceiro lugar: Sim   

•Desempate por gols fora de casa: Não 

•Duração da partida: 10 (dez) minutos / 5 (cinco) minutos em caso de terceira partida na eliminatória 

sem prorrogação e pênalti ligado. 

 

•REGRAS DE OURO: RESPEITO E FAIR PLAY 

Qualquer participante deve respeitar e ser respeitado. 

Todos devem ser cordiais e medir suas palavras e brincadeiras. 

Qualquer ofensa e agressão física e verbal serão penalizadas, com possibilidades a serem julgadas 

pelos membros da arbitragem conforme abaixo: 

 

•DURANTE O JOGO 

Pena baixa: 1 gol para o outro participante; 

Pena media: Perder o jogo por 3x0 

Pena alta: Ser desclassificado 

•FORA DO JOGO 

Pena leve: perder 1 ponto; 

Pena media: perder 3 pontos; Penal alta: ser desclassificado. 
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•START DURANTE O JOGO 

É proibido apertar start com a bola rolando. 

Só poderá apertar start quando a bola sair (escanteio, lateral e tiro de meta) ou quando houver um 

gol. 

Bola na mão do goleiro não pode apertar start. 

PENA 

1 gol para o adversário 
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