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1. INTRODUÇÃO.  

Participe da Global Fut Club e faça a sua própria história, dispute campeonatos nacionais e 

internacionais, se destaque como manager no Ranking das Equipes, ou no Ranking dos Jogadores, se 

torne uma lenda!  

Entre para o mundo Global Fut Club você também, traga a sua equipe e venha para uma nova era do 

Futebol Virtual!  

2. ABRANGÊNCIA.  

2.1. São regidos por este Regulamento Técnico, as competições nacionais, sistema de ranking 

nacional e critérios de seleção para competições internacionais;  

2.2. Este Regulamento tem aplicação para o período de 2021 a 2022, sendo que anualmente 

adequações podem ser inseridas antes ou depois das competições, através da revisão do mesmo.  

2.3. Este Regulamento foi criado para garantir que os clubes e jogadores que disputam os 

campeonatos da Global Fut Club tenham um sistema íntegro, e também um equilíbrio competitivo 

entre todos os participantes envolvidos.  

2.4. A Temporada 2021-2022 da Global Fut Club apresenta as mais diversas competições, com 

formatos distintos, organizados oficialmente através da plataforma www.globalfut.club  

  
  

4. REGRAS GERAIS  

Estas regras se aplicam a todas as equipes e jogadores que venham a participar dos campeonatos que 

a Global Fut Club organizará na temporada 21/22 nos modos de jogo Fifa Pro Clubs (11x11) e 

Campeonatos individuais (X1).  

Para cada jogador estar elegível para competir nos campeonatos organizados pela Global Fut Club cada 

jogador deverá atender às condições abaixo:  

4.1. Contrato : Todo jogador participante deverá estar regularmente contratado por uma 

equipe Fifa Pro Clubs (11x11).  

Desistência: Em caso de desistência de uma equipe será considerado o seguinte critério para aplicação 

do WO:  

4.1.1 Se a equipe que abandonou tiver disputado mais de 50% dos seus jogos, os resultados anteriores 

serão mantidos e os jogos seguintes serão aplicados WO para as equipes que a enfrentaria.  

4.1.2 Se a equipe que abandou tiver menos de 50% todos os resultados serão revertidos em WO.  

5.1.1 Equipe Oficial: equipe que representa de maneira oficial um clube de Futebol Profissional.  

5.1.2 Equipe de Marcas: equipe que representa marcas registradas e que precisam de autorização 

prévia da Global Fut Club para participar.  

  
  

6.1. Requerimentos para equipes: Para ser considerada apta para participar dos campeonatos 

organizados pela Global Fut Club a equipe deve ter no mínimo 7 jogadores inscritos. 
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6.1.2. Uma vez inscrita, a equipe se compromete a participar de todas as partidas enquanto durar 

a competição, estando sujeita a punições e/ou desclassificação caso não participe;  

6.1.3. A participação nas competições da qual a Global Fut Club organiza está condicionada ao 

atendimento dos seguintes requisitos:  

mínimo de 7 jogadores do elenco e/ou inscrição da equipe na competição. Caso esses requisitos não 

sejam cumpridos haverá punições para equipe que não utilizar o número mínimo de jogadores 

permitidos (aplicação de W.O para equipe adversária).  

6.1.4. Não há limite de jogadores estrangeiros que equipes podem possuir em seu elenco 

disputando os campeonatos organizados pela Global Fut Club.  

6.2. A Global Fut Club se reserva o direito de usar o nome das equipes dentro da plataforma 

divulgando as mesmas. Isentando qualquer responsabilidade perante direitos reservados dos 

nomes utilizados pelos usuários.  

  
7. CALENDÁRIO:  

7.1. A Global Fut Club elabora o Calendário Nacional e internacional das Competições Anualmente.    

8. DIAS DOS JOGOS. 8.1 Partidas Oficiais: Domingo.  

   
9. HORÁRIOS DOS JOGOS.  

A Global Fut Club tem pré-definido os horários dos jogos de seus campeonatos na modalidade.  

Para a Copa das confederações, horário flexível, caso não haja acordo os jogos serão jogados as 20h00 

e 20h30, horário de Brasília.  

9.1.1. TEMPO DE TOLERÂNCIA: Tolerância de 10 minutos.  

9.1.2. Caso algum clube desrespeite a obrigatoriedade da realização da partida, este clube será 

penalizado sendo assim decretado perdedor da partida por ‘’W.O ’’, e seu adversário vencedor pelo 

placar de 3x0.  

  
  

10. INSCRIÇÕES:  

10.1. Será de exclusiva responsabilidade dos managers à qual pertencem os clubes verificarem a 

inscrição, cadastros e veracidade de seus jogadores que participarão do Torneio em 

representação de tais times, excluindo a Global Fut Club desta obrigação. Caso algum jogador 

esteja inscrito de maneira irregular é dever da equipe conferir.  

  
  

11. NORMAS OBRIGATÓRIAS:  

11.1. Caso haja alguma divergência na PSN/TAG como a falta de caracteres ou PSN/TAG diferente será 

analisada pela equipe interna, podendo sofrer punição mediante o fato analisado.  

11.2. Nas competições oficiais caso haja a participação de algum jogador irregular, será declarado W.O 

para o adversário, o infrator perderá os pontos da partida e o caso será analisado pela equipe 

interna da Global Fut Club.  
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11.4. O prazo para reclamações gerais é de até 24 horas após o término da partida, provando com 

vídeos ou fotos para a análise da equipe interna, após este período as reclamações não serão 

mais válidas. Só serão aceitas reclamações através de uma abertura de ticket no site.  

11.5. Caso precise adiantar ou adiar uma partida, solicite a aprovação de um administrador antes para 

evitar punição.  

11.6. Envio de solicitação da partida é sempre do mandante.  

11.7. Placar da partida ganha por W.O: 3x0  

11.8. Máximo de W.O permitido por equipe: 8, caso ultrapasse 8 não poderá participar do próximo 

campeonato, podendo retornar só após a punição de 1 temporada.  

11.12 Cada equipe poderá retornar 1 vez para o lobby caso haja algum problema, não poderá retornar 

ao lobby após os 5 minutos de partida, caso ocorra um gol ou mais neste período será computado na 

continuação da partida, se acontecer algum imprevisto a partida poderá ser remarcada, antes será 

analisada pela equipe interna.  
  

11.13. Assumo a responsabilidade de me manter sempre informado sobre os horários das competições 

e de comparecer ao local dos mesmos no horário estabelecido pelo comitê organizador do 

Campeonato  

  

  
12. RECLAMAÇÕES  

12.1. Somente com foto ou vídeo do jogo juntamente com o horário do game na tela. Toda 

comunicação deverá ser feita pelo manager da equipe caso tenha alguma alteração, reclamação, 

sugestão entre outras, tanto da equipe quanto dos jogadores, a comunicação deverá ser feita 

apenas entre o manager e o administrador da organização através do e-mail 

globalfutpro@gmail.com exclusivamente.  

  
13. RESTRIÇÕES EM JOGO  

13.1. Não é permitido atrapalhar o goleiro em cobranças de faltas ou escanteios, se sair o gol 

atrapalhando o goleiro o gol será anulado.  

13.2. Não é permitido uso de QQ, em nenhuma hipótese.  

13.3. Todo uso de BUG é passível de EXPULSÃO da plataforma Global Fut Club após análise da equipe 

interna. 

14. REPORTS DAS PARTIDAS.  

14.1. Sempre que houver um erro no report da partida, este deve ser relatado à administração da 

Global Fut Club o mais rápido possível. Estes e quaisquer outros incidentes devem ser informados 

antes das 36h posteriores à realização da partida. A falha em relatar erros no report da partida 

resultará em advertência.  
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15. TRANSFERÊNCIA DE JOGADORES:  

15.1. As transferências de jogadores só serão permitidas durante a janela que abre na Sexta-feira às 

10:00, e fecha no domingo as 12h00.  

18. CONDUTA COMPETITIVA:  

18.1. Não será permitida nenhum tipo de ofensa ou descriminação, podendo sofrer as devidas 

punições, como suspensões e até mesmo banimento permanente das competições. Sendo avaliado 

pela diretoria da Global Fut Club.  

  
  

19. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM.  

19.1. Autorizo e concedo à Global Fut Club o direito a fazer uso do meu  nome,  apelido,  voz, 

material     biográfico,     imagem,     declarações,      gravações,      entrevistas      e      endossos  dados  

por  mim  ou  a   mim   atribuíveis,   bem   como   de   usar   as   fotografias   e   os   vídeos   dos 

campeonatos online e presencial, competições ou treinamentos, tiradas durantes os jogos do time ou   

do   jogador   durante   o   período    de    permanência    na    competição,    inclusive    para efeito     de     

divulgação,     comercialização,     publicidade,     propaganda     ou      promoção,      sem ônus para a 

Global Fut Club, podendo tal direito ser exercido diretamente pela Global ou por qualquer de suas 

controladas, e, ainda, ser cedido a quaisquer terceiros, inclusive aos patrocinadores da Global, através 

de todo e qualquer meio e veículo de comunicação, divulgação ou reprodução existente ou que venha 

a ser criado, incluindo mas não se limitando a televisão, rádio, mídia eletrônica, transmissões a cabo, 

internet, intranet, redes sociais como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, Twitch, etc.  

19.2. Reconheço que a Global Fut Club, têm todos os direitos de propriedade das imagens dos 

torneios online e eventos presenciais organizados por esta.  

19.3. Concedo e transfiro à Global Fut Club o direito de usar e exibir minha imagem 

cinematográfica, inclusive imagens ao vivo, em vídeo ou filmadas pela televisão e gravadas durante os 

campeonatos. E por este instrumento, renuncio a qualquer remuneração, bem como renuncio a 

qualquer direito que  
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eu possa ter de inspecionar ou aprovar a arte final de qualquer material relacionado ao uso referido 

neste item e no item acima.  

  
  

  

Equipe Global Fut Club.  

Att.   


