Copa NPortátil! Mario Kart 8
REGULAMENTO

Jogo: Mario Kart 8
Plataforma: Nintendo Wii U
Atualizado: 22/03/2016

1. INSCRIÇÃO

1.1

Inscrições será realizado no dia do torneio e finaliza as inscrições 20

(vinte) minutos do torneio.
1.2

Poderão participar do Copa NPotátil! Mario Kart 8 somente os inscritos.

1.3

O jogo será do Mario Kart 8, para Nintendo Wii U.

1.4

Os participantes deve ter levar o seu próprio Controle. Não podendo

haver qualquer tipo de questionamento relacionado ao Controle fornecido pela
organização.
1.5

As inscrições são abertas a todos com exceção a Staffs e

Coordenadores da equipe NPortátil.
1.6

Para realizar o torneio deverá ter 8 (oito) inscritos, se não alcançar este

número será devolvido a taxa da inscrição do campeonato.

2. SELEÇÃO DE PERSONAGENS E ESTÁGIOS

2.1

Todos os personagens estão liberados para participar do Copa NPotátil!

Mario Kart 8.
2.2

Os Kart será o básico só pode ser usada as peças Standard (Kart

Bodies, Rodas e Planadores).

3. REGRAS DO CAMPEONATO

3.1

Seremos divididos o torneio e baterias conforme o numero de inscritos.

3.2

Os primeiros colocados em todas as baterias vão competir na final.

3.3

Não terá CPU.

3.4

Será 4 pistas (seria uma Cup).

3.5

A pista serão modo Random.

3.6

150 cc.

3.7

Todos os itens estarão habilitados.

3.8

O participante que tirarem proveito do glitchs do jogo terão os pontos da

Cup (bateria).

4. REGRAS DE CONDUTA

4.1

CONTROLE: Todos os jogadores deverão levar seus próprios controles

(será permitido o uso de qualquer controle, ou adaptador para controles desde
que compatível com o console).
4.2

INTERRUPÇÕES: Em caso de corte de energia elétrica durante a

partida, ou caso ocorra algum problema com a aparelhagem do campeonato, a
partida será reiniciada novamente independente do placar que será restado.
4.3

RESPEITO: Não serão tolerados comportamentos antiesportivos,

gozações, comemorações exageradas ou qualquer tipo de provocação. Nos

casos citados, e quando o fiscal de jogo perceber qualquer tipo de
comportamento indevido, o jogador poderá ser advertido.
4.4

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Cada participante terá que chegar ao local

do campeonato com 20 (vinte) minutos de antecedência, portando seu próprio
controle.

RECOMENDAÇÕES:

- Manter distância dos outros jogadores, por favor.
- Não comparar o campeonato com FREE PLAY.
- Não sair do local sem avisar, durante o campeonato.
- Leve seu próprio controle.
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