Regulament e-World Cup FIFA Moldova
1. Prevederi Generale
1.1. Turneul e-World Cup FIFA Moldova este o competiție organizată de către Federația
de Sporturi Electronice din Moldova. În calitate de parteneri ai turneului sunt Federația
Moldovenească de Fotbal și compania Orange Moldova.
1.2. Turneul va fi organizat în perioada 14 iunie – 14 iulie în scuarul Teatrului Naţional
de Operă şi Balet. O încăpere special amenajată va găzdui cele mai tari dueluri la FIFA18.
1.3. Se va juca la consola PlayStation 4, jocul EA Sports FIFA18, regimul World Cup
Russia 2018.
1.4. Participanții pot alege echipa cu care vor juca din cadrul selecționatelor naționale. Nu
se admite alegerea echipelor de club. Pe parcursul turneului, participanții pot schimba echipa cu
care joacă.
1.5. Turneul va consta din 2 faze: faza de calificare și faza playoff.
1.6. Primii 3 clasați se vor alege cu premii.
2. Formatul fazei de calificare
2.1. Faza de calificare va începe în data de 14 iunie și va dura 15 zile, până în data de 28
iunie. În fiecare dintre aceste 15 zile, vor fi organizate mini-turnee (câte unul în fiecare zi) în
care vor putea participa maxim 8 jucători. În momentul înregistrării, participantul va alege data
concretă când vrea să participe la turneu.
2.2. Ora la care participanții trebuie să fie prezenți în cadrul acestei faze este 17:30.
2.3. În cadrul fazei de calificare, cei 8 participanți vor fi repartizați în grupe a câte 4
jucători. În grupe se joacă doar tur. În caz de egalitate, nu se joacă prelungiri.
2.4. În cazul în care 2 participanți au același număr de puncte în grupă, pentru a
determina jucătorul calificat în playoff, se vor lua în considerare, în ordine descrescătoare,
următoarele criterii: 1) meciul direct; 2) golaverajul; 3) cine a marcat mai multe goluri; 4) dacă la
toate criteriile va fi egalitate, atunci se va juca un meci, iar cine marchează primul se califică.
2.5. În cazul în care 3 participanți au același număr de puncte în grupă, pentru a
determina jucătorul calificat în playoff, se vor lua în considerare, în ordine descrescătoare,
următoarele criterii: 1) golaverajul; 2) cine a marcat mai multe goluri; 3) dacă la toate criteriile
va fi egalitate, atunci se va trage la sorți.
2.6. După disputarea meciurilor din grupe, jucătorii vor continua lupta pentru accederea
în faza playoff a turneului e-World Cup FIFA Moldova. Astfel, primii doi din grupa A se vor
duela cu primii 2 din grupa B. Ulterior, câștigătorii acestor 2 dueluri (A1 vs B2 și A2 vs B1) vor
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disputa meciul final, în urma căruia, cel care va învinge se va califica în faza playoff a turneului
e-World Cup FIFA Moldova. În cadrul etapei descrise la acest punct (2.6), dacă meciul se
termină la egalitate (inclusiv, după cele două reprize de prelungiri de câte 15 minute),
câștigătorul va fi decis la penalty-uri.
3. Formatul fazei playoff
3.1. În cadrul fazei playoff, vor participa 16 jucători. Acești 16 jucători sunt: 15
câștigători ai mini-turneelor zilnice din cadrul fazei de calificare și campionul e-Ligii Naționale
FIFA18 (competiție organizată de Federația de Sporturi Electronice din Moldova).
3.2. Stabilirea perechilor din această fază va fi realizată cu ajutorul platformei
toornament.com. În data de 29 iunie, ora 11:00, se va realiza un LIVE pe pagina de facebook
Moldova Esports Federation, unde se va stabili, în mod aleatoriu, tabloul meciurilor din această
fază.
3.3. În faza playoff, se joacă un meci. Dacă meciul se termină la egalitate (inclusiv, după
cele două reprize de prelungiri de câte 15 minute), câștigătorul va fi decis la penalty-uri.
3.4. Finala Mare se va juca din 2 meciuri (acasă și în deplasare). Se va aplica regula
golului marcat în deplasare. Dacă va fi egalitate perfectă, se va juca încă un meci, iar cel ce va
marca primul, va fi declarat campion.
3.5. În Finala Mică (meciul pentru locul 3), vor juca e-sportivii care au pierdut semifinalele. Finala Mică se va juca din 2 meciuri. Dacă va fi egalitate perfectă, se va juca încă un
meci, iar cine va marca primul, acela va fi declarat campion.
3.6. Graficul jocurilor din faza playoff este următorul:
- Meciurile din etapa optimilor (1/8) se vor juca câte 2 meciuri pe zi, în zilele: 30 iunie, 1 iulie, 2
iulie și 3 iulie. Ora de joc pentru această etapă este 19:00.
- Meciurile din etapa sferturilor (1/4) se vor juca (toate 4) în aceeași zi – 7 iulie, ora 19:00.
- Meciurile din etapa semifinalelor (1/2) se vor juca (ambele) în aceeași zi – 11 iulie, ora 19:00.
- Finala Mare și Finala Mică se vor juca (ambele) în aceeași zi – 14 iulie, ora 15:00.
4. Setările folosite pe parcursul campionatului
- Language: English
- Difficulty level: World Class
- Half length: 6 minutes
- Game speed: Normal
- Match conditions: Custom
- Season: Summer
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- Time of the day: 10:00 PM
- Camera: Tele Broadcast
- Camera settings: Custom
- Camera height: 18
- Camera zoom: 2
- Radar: 2D
- Injuries: On
- Offsides: On
- Bookings: On
- Handball: Off
- FIFA Trainer: Off
- Defending: Tactical Defending
5. Înregistrarea participanților
5.1. Înregistrarea este posibilă doar pentru unul din cele 15 mini-turnee. Dacă un
participant s-a înregistrat la unul dintre mini-turnee și nu s-a calificat în faza playoff, acesta nu
mai are dreptul să se înregistreze la alt mini-turneu.
5.2. Participanții care nu au împlinit 14 ani, trebuie să aibă acordul părinților pentru a se
înregistra la e-World Cup FIFA Moldova.
5.3. Înregistrarea, achitarea și selectarea zilei de participare la mini-turneu se face prin
intermediul platformei fifa.fmf.md.
5.4. Taxa de participare constituie 50 lei. Toți banii acumulați vor fi direcționați spre
acțiuni caritabile.
6. Dispoziții Finale
6.1. După fiecare meci jucat, participanții sunt obligați să comunice scorul la masa
organizatorilor.
6.2. Dacă, în timpul campionatului, apar anumite divergențe, acestea vor fi soluționate de
către organizatori.
6.3. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica anumite prevederi ale prezentului
regulament, dacă buna funcționare a turneului o va cere.
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