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Art. 01 Todas as dúvidas que venham a surgir sobre a realização do I campeonato 

Pontagrossense de PES21, serão sanadas através do e-mail: edinelsonoficialpgdc@gmail.com 

ou pelo telefone: (42)999338713 – Edinelson. 

 

ETAPAS 

Art. 02  O I campeonato Pontagrossense de PES21, será disputado em 4 etapas, entre os meses 

de junho e novembro de 2021, sendo que a primeira etapa terá suas inscrições abertas em 

junho, com a competição acontecendo na sequência. As demais etapas acontecerão nos meses 

de agosto, setembro e a etapa que finalizará o I campeonato Pontagrossense de PES21, 

acontecerá em novembro. 

Art. 03 Todas as premiações acontecerão no Estádio Germano Krüger, com divulgação de 

imagens e entrevistas com os 3 melhores de cada etapa e do I campeonato Pontagrossense de 

PES21. 

Art. 04 O site para divulgação dos resultados será: http://www.arena17.com  

 

INSCRIÇÕES 

Art. 05 O I campeonato Pontagrossense de PES21, realizar-se-á na modalidade online, com 

inscrições pela página da PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, ícone da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ESPORTES – SMESP, onde lê-se E-GAMES. Nele estarão todas as informações 

necessárias. O I campeonato Pontagrossense de PES21, terá o limite máximo de 128 

participantes, em ambos os sexos, em cada uma das etapas. Todos os inscritos após o 128°, 

entrarão em uma lista de espera. Havendo irregularidade ou desistência com alguma inscrição, 

outros competidores serão chamados pela ordem de inscrição. Este processo acontecerá nas 4 
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etapas, não sendo reservada vaga a nenhum participante, mesmo que tenha sido campeão em 

alguma fase anterior. 

Art. 06 Para o I campeonato Pontagrossense de PES21, utilizar-se-á o jogo PES 2021 no console 

Playstation 4 e todos os participantes deverão possuir internet com velocidade igual ou 

superior a 20 gigabits 

Art. 07 O sorteio dos grupos será online e poderá ser acompanhado por todos os participantes 

no grupo de whatsapp que será criado para gerenciar todo o evento. Todos os participantes 

receberão o link do sorteio do evento. 

ITENS HORÁRIO DATA DIA 

Término das inscrições 23:59 h 24/06/2021 5ª feira 

Sorteio dos participantes  20:00 h 25/06/2021 6ª feira 

 

Art. 08 A inscrição é individual, intransferível, gratuita e somente participarão moradores de 

Ponta Grossa, sendo liberado para ambos os sexos. Os participantes deverão fazer uma foto do 

comprovante do talão de luz, água ou de telefone e encaminhar por whatsapp, para o 

coordenador do evento. Quando menor, utilizar o documento de quem assinou a autorização 

para participação no I campeonato Pontagrossense de PES21. 

Art. 09 A ficha de inscrição constará dos dados gerais do participante. Em sendo, este 

participante, menor de idade, o mesmo deverá preencher o termo de autorização e 

responsabilidade e entregar assinado pelos pais ou responsável legal. Ficha anexo I. 

 Único – na ausência do termo de responsabilidade, assinado e preenchido, o jogador 

não terá sua inscrição confirmada. 

Art. 10 Ao encaminhar a sua inscrição, o participante concorda com todos os termos e artigos 

do regulamento do I campeonato Pontagrossense de PES21, devendo zelar pelo seu bom 

andamento. 

Art. 11 Ao inscrever-se no I campeonato Pontagrossense de PES21, os jogadores concordam, 

com a possibilidade de compartilhamento dos dados de inscrição entre os demais participantes 

e equipe organizadora. 

Art. 12 Ao realizar a inscrição, o participante concorda em ceder os direitos de imagem e voz, 

para divulgação e promoção do evento, além de participar dos eventos que se façam necessário, 

como premiação e entrevistas para imprensa em geral. 

 

 FORMA DE DISPUTA 

Art. 13 A agenda de competições será disponibilizada aos participantes, dentro dos grupos de 

whatsapp, sabendo-se que a primeira fase terá 7 dias para que aconteça, terminando à 23:59h 

do 7° dia e as demais fases, terão 2(dois) dias para que aconteçam. Lembrando que os 

participantes é que deverão agendar entre si o horário e dia dos jogos e deverão manter esta 

informação dentro do grupo de whatsapp, especialmente formado para tal. 

Art. 14  O I campeonato Pontagrossense de PES21, será dividido em duas fases, conforme 

discriminado abaixo: 

 §1 – fase de grupos: os competidores serão divididos em 16 grupos com 8 jogadores. 

Será disputada no sistema turno e returno, classificando-se os 2 melhores para a fase seguinte. 

Cada participante disputará 14 jogos. 



 §2 – 2ª fase – eliminatória simples, com disputa em duas partidas. Os participantes 

jogarão as duas partidas, com a mesma equipe. Se a soma dos placares mantiver o resultado em 

empate, haverá um terceiro jogo com duração de 5 minutos e PK (penalidades máximas) ligados.  

 

CONFIGURAÇÃO DAS PARTIDAS 

ART. 15  As partidas do I campeonato Pontagrossense de PES21, serão disputadas utilizando-se 

a seguinte configuração: 

 - jogos em formato amistoso; 

 - estádio – aleatório; 

 - equipe utilizada – Operário Ferroviário Esporte Clube (OFEC); 

 - bola – a original do jogo; 

 - câmera – cada um escolhe a sua, exceto em jogos com transmissão; 

 - clima – verão e noite sempre. 

 - nível – estrela. 

 - gramado – normal; 

 - partida – 10 minutos, sem prorrogação. Penalidade máxima (PK) será ligado e usado 

na 2ª fase, para as situações em que hajam  o 3° jogo. 

 - lesões – desligadas; 

 - Cartão vermelho – jogador poderá ser utilizado normalmente na partida seguinte. 

Art. 16 Qualquer problema ou eventualidade enfrentada por um jogador, a organização do I 

campeonato Pontagrossense de PES21, deverá ser imediatamente informada. 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE E PONTUAÇÃO 

Art. 17 Na fase de grupos, para o desempate entre duas ou mais equipes, , utilizar-se-á, os 

seguintes critérios: 

A- Maior número de pontos obtidos na fase; 

B – confronto direto; 

C – saldo de gols; 

D – maior número de gols marcados; 

E – menor número de gols sofridos; 

F – menor número de cartões vermelhos na fase de grupos; 

G – sorteio realizado pelo coordenador do evento. 

Art. 18 Os participantes que terminarem cada uma das fases, em cada uma das etapas, 

receberão pontos conforme a sua classificação. Ao final do I campeonato Pontagrossense de 

PES21, sagrar-se-á campeão o participante que obtiver mais pontos. Em caso de empate entre 

2 ou mais participantes, será declarado campeão aquele que possuir maior número de primeiros 



lugares nas etapas. Se ainda assim persistirem empatados, sagrar-se-á campeão o participante 

que possuir maior número de segundos lugares nas etapas e assim por diante, até que haja o 

desempate. 

1º lugar – 100 
pontos 

9º lugar – 54 
pontos 

17º lugar – 38 
pontos 

25º lugar – 22 
pontos 

3º lugar no grupo – 
06 pontos 

2º lugar – 90 
pontos 

10º lugar – 52 
pontos 

18º lugar – 36 
pontos 

26º lugar – 20 
pontos 

4º lugar no grupo – 
05 pontos 

3º lugar – 80 
pontos 

11º lugar – 50 
pontos 

19º lugar – 34 
pontos 

27º lugar – 18 
pontos 

5º lugar no grupo – 
04 pontos 

4º lugar – 75 
pontos 

12º lugar – 48 
pontos 

20º lugar – 32 
pontos 

28º lugar – 16 
pontos 

6º lugar no grupo – 
03 pontos 

5º lugar – 70 
pontos 

13º lugar – 46 
pontos 

21º lugar – 30 
pontos 

29º lugar – 14 
pontos 

7º lugar no grupo – 
02 pontos 

6º lugar – 66 
pontos 

14º lugar – 44 
pontos 

22º lugar – 28 
pontos 

30º lugar – 12 
pontos 

8º lugar no grupo – 
01 ponto 

7º lugar – 62 
pontos 

15º lugar – 42 
pontos 

23º lugar – 26 
pontos 

31º lugar – 10 
pontos 

 

8º lugar – 58 
pontos 

16º lugar – 40 
pontos 

24º lugar – 24 
pontos 

32º lugar – 08 
pontos 

 

 

 

PREMIAÇÃO 

Art. 19 Os 3 primeiros colocados do campeonato, receberão premiação alusiva ao evento, 

conforme discriminados abaixo: 

 §1 – premiação nas etapas:  

 Medalha dourada e uma camisa de treino do Operário (OFEC), para o campeão; 

Medalha prateada e uma camisa de treino do Operário (OFEC), para o vice-campeão; 

Medalha bronzeada e uma camisa de treino do Operário (OFEC), para o 3° colocado. 

§2 – premiação final: 

Troféu dourado ou de 1º lugar ao campeão, alusivo ao I campeonato Pontagrossense 

de PES21 e uma camisa oficial do Operário (OFEC); 

Troféu prateado ou de 2º lugar ao vice-campeão, alusivo ao I campeonato 

Pontagrossense de PES21 e uma camisa oficial do Operário (OFEC); 

Troféu bronzeado ou de 3º lugar, alusivo ao I campeonato Pontagrossense de PES21 e 

uma camisa oficial do Operário (OFEC). 

 

CONDUTAS E PUNIÇÕES 

Art. 20 Atitudes desrespeitosas para com os participantes, ou organização do evento, ou não 

obediência ao presente regulamento, serão passíveis de punição, inclusive com a eliminação do 

I campeonato Pontagrossense de PES21. 

Art. 21 Eliminação de participantes por má conduta ou prováveis punições, poderão ser 

aplicadas conforme as situações abaixo mencionadas: 



 - má fé; 

 - falta de compromisso para a realização das partidas; 

 - falta de ética desportiva ou conduta anti desportiva; 

 - agressões verbais; 

 - inserções desmedidas com o intuito de conturbar o ambiente do torneio; 

 - insinuações desagradáveis sobre índole e/ou honestidade de qualquer dos 

participantes do torneio; 

 - conexão ruim, que dificulte e/ou impossibilite a realização das partidas; 

 - ficar tocando a bola com o goleiro ou no seu campo de defesa, para passar o 

tempo de jogo, por estar em vantagem no placar. Esta situação somente poderá ocorrer no 

campo de ataque. Caso seja verificada a situação do toque de bola na defesa, o jogador 

prejudicado deverá apertar o SHARE e encaminhar ao coordenador logo após o término da 

partida, com a sua reclamação embasada; 

 - todas as reclamações deverão conter provas, que embasem e comprovem o 

fato ocorrido, do contrário, serão desconsideradas. 

 

REGULAMENTO TÉCNICO 

Art. 22 Em havendo imprevistos e o jogador não poder comparecer ao jogo, deverá comunicar 

seu adversário, pelo grupo de whatsapp criado para tal, com um mínimo de 20 minutos de 

antecedência do horário de início da partida e solicitar uma nova agenda para esta partida. Este 

adiamento poderá ocorrer mais de uma vez, mas se ao final do prazo dado aos participantes, 

para que as partidas ocorram e tal fato foi verificado e uma ou mais partidas não puderam ser 

realizadas em virtude deste fato, o jogador que solicitou o adiamento, perderá a partida por  

W X 0. 

Art. 23 As partidas terão um tempo pré definido pelo organizador para que ocorram. Dentro 
deste prazo, os participantes terão total liberdade para agendarem os horários que lhe sejam 
mais compatíveis com a sua agenda ou realidade. Quando houver um W x O, durante a fase de 
grupos, será considerado o placar de 1 x 0 para o vencedor.  
 
Art. 24 É livre a comunicação entre os jogadores durante as partidas, devendo-se sempre 
observar o bom convívio, a cordialidade e o respeito mútuo. 
 
Art. 25 Em havendo divergência durante a realização das partidas ou com relação ao 
agendamento das mesmas, a organização do ao I campeonato Pontagrossense de PES21,  terá 
palavra final na resolução do conflito. 
 
Art. 26 Em caso de desconexão da internet, os jogadores deverão anotar o tempo e o placar da 
partida e continuar o tempo restante do jogo. O placar final será assoma dos dois resultados. 
 
Art. 27 Os casos omissos a este regulamento, serão resolvidos pela coordenação da modalidade 
E-GAMES. 

 

 



 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

  

Participante -_______________________________________________ 

R G - ________________________CPF -____________________  

Data de nascimento - _______________ 

Endereço residencial - _______________________________________ 

Celular com whatsapp - _____________ID/PSN -__________________ 

 

 

FICHA DE AUTORIZAÇÃO PARA MENORES 

 

 

Eu,____________________________________________________________, portador 

do RG Nº ___________________, e CPF Nº ____________________ Pai  (___), mãe 

(___), se responsável legal (___) qualificar o grau de parentesco _________, pelo(a) 

menor de idade acima identificado, autorizo a sua participação no 1º CAMPEONATO 

PONTAGROSSENSE DE PES21, que acontecerá ONLINE durante o ano de 2021. 

Celular com whatsapp: (__) _____________ 

 

Ponta Grossa, ______ de _______________________ de 2021. 

 

_________________________________ _________________________________ 

           Assinatura do Pai/Mãe ou  

                 Responsável Legal 

                 Assinatura do Jogador 

 


