
Moura Gaming Week:  

Junior Edition by MagicShot 

 

Introdução 

 

O presente regulamento rege a organização do Moura Gaming Week: Junior Edition 

by Magicshot, produzido e organizado pela Câmara Municipal de Moura em conjunto com a 

MagicShot. 

 

1. Formato 

 

a. O torneio será disputado no jogo FIFA 21; 

b. O Torneio será disputado em formato 1vs1, sendo possível ao jogador 

escolher qualquer equipa do jogo FIFA 21; 

c. Não é permitido os jogadores escolherem a mesma equipa. O primeiro 

jogador a escolher será definido por moeda ao ar; 

d. O Torneio será disputado ao longo de 5 dias, em duas fases distintas: 

i. Fase de grupos: 16 participantes por dia durante os primeiros 4 dias, 

em formato single-elimination, sendo apurados 2 jogadores por dia; 

ii. Fase final: Os jogadores apurados de cada dia, somando 8 

participantes, competirão no último dia em formato single-elimination. 

e. O número máximo de participantes será de 16 jogadores por dia, durante os 

primeiros 4 dias, totalizando 64 participantes. 

f. O torneio será disputado entre os dias 26 e 30 de julho. 

 

2. Participação e registro 

 

a. Podem participar no torneio jovens entre os 10 e os 20 anos, tendo prioridade 

nas inscrições os participantes residentes do concelho de Moura e com idades 

entre os 10 e os 17 anos; 

b. O torneio é disputado presencialmente; 

c. O registro deve ser feito digitalmente na página do torneio: 

https://tinyurl.com/Msmoura; 

https://tinyurl.com/Msmoura


d. Atrasos na comparência terão uma tolerância de cinco minutos da hora 

marcada para o início do jogo. 

 

3. Fraude e outros comportamentos ilícitos 

 

a. É expressamente proibido o uso de cheats e exploração de bugs do FIFA 21 

b. São expressamente proibidos insultos, sendo por injúria ou difamação, 

durante o decorrer dos 5 dias do torneio. 

c. Outros comportamentos ilegais serão igualmente proibidos. 

 

4. Desclassificação 

 

a. O não cumprimento de qualquer uma das regras definidas neste regulamento 

pode resultar na suspensão da participação no torneio, sendo a decisão 

tomada pela organização do mesmo. 

 

5. Prémios: 

 

a. Primeiro classificado: Giftcard no valor de 50 €; 

b. Segundo classificado: Giftcard no valor de 30 €; 

c. Terceiro classificado: Giftcard no valor de 20 €; 

d. Quarto classificado: Giftcard no valor de 10 €. 

 


