
Mortal Kombat Trilogy 
 

Regras 
 
Plataforma: Playstation 1 
Fórmula de disputa: classificatório e mata-mata. 
 
Regras Gerais: 

 Os participantes devem estar no local do torneio 15 (quinze) minutos antes do 
início do mesmo; 

 Será feita uma chamada para confirmar a presença de cada participante e sua 
ausência levará a desclassificação por W.O. 

 O torneiro será no formato de quadrangular na qual 2 passarão de fase e em 
seguida duelos por eliminação. 

 Os duelos serão no modo 2x2 com tempo normal de 99 segundos. 
 Se persistir o empate em número de vitórias será decidido no critério confronto 

direto 
 Se continuar a empatar entre os 3 competidores no caso dê 2 vitórias e saldos 

iguais jogarão. 
 Esses mesmos para decidirem as 2 vagas. 
 Na segunda fase em diante os duelos serão numa melhor de 5 vitórias. 
 A final será numa melhor de 10 com direito a disputa de terceiro lugar 
 Não terá Unlimited Run (infinita) e Uppercut Recovery no torneio. 
 O AGRESSOR não será permitido no torneio. 
 Não poderá repetir o mesmo personagem no torneio 
 Poderão jogar com qualquer personagem como Noob Saibot, Human Smoke, 

Khameleon e versões alternativas do Kung Lao, Jax, Raiden, Kano, com exceção 
dos chefes (Shao Kahn, Motaro, Kintaro e Goro). 

 O competidor terá o direito de levar seu joystick ou bancada para jogar no 
campeonato. 

 
Premiação: 
1º Lugar – Medalha de ouro + Troféu + R$ 500,00 reais** 
2º Lugar – Medalha de prata + R$ 300,00 reais** 
3º Lugar – Medalha de bronze + R$ 100,00 reais** 
 
** Número mínimo de inscritos 20 participantes, caso o número não seja atingido 
valor da premiação será metade do valor do número de inscritos. 
Valor da premiação será em vale-compras para ser utilizado em serviços ou produtos 
da loja Player Games. 


