
Mortal Kombat XL 
 

Regras 
 
Plataforma: Playstation 4 
Modo de Jogo: Modo Versus 
Personagens banidos: - 
Tempo de jogo: 99 Segundos 
Duração: 3 Rounds 
Estágio: Aleatório 
Códigos: Não permitido. 
Atenção: Inscritos que não estiverem presentes no horário do torneio serão 
desclassificados. 
 
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 participante deve usar seu próprio controle (devidamente etiquetado com o 
nome completo), tendo total responsabilidade por ele. 

 Na Arena será inspecionado e comprovado que o controle não funcionará se 
não conectado no console. 

 A pausa ocasionada pelo próprio jogo ou equipamento, deve ser notificada 
imediatamente à um staff da Arena. 

 No caso de eventuais problemas, como queda de energia, falhas no jogo ou 
equipamentos da organização, a constatação do problema levará ao reinício da 
partida e o número de rounds ganhos ou perdidos será mantido. 

 Torcer e vaiar é um direito de todos, mas qualquer tipo de ofensa, violência, 
ameaça de violência, intimidação e outras formas de vandalismo, que firam as 
disposições criminais não serão toleradas e o indivíduo será retirado do local. 

 
Especificações do torneio: 

 Um número determinado de participantes avançará nas etapas dos torneios. 
Estes entrarão nas quartas, semi e finais. O processo será o mesmo em todas as 
etapas. 

 As chaves dos torneios serão divididas e sorteadas pela organização do Arena. 
 Em caso de empate a partida deve ser reiniciada, a menos que o jogo aponte o 

vencedor. 
 Todos os torneios serão disputados nas configurações padrão, a menos que 

especificado de outra forma. 
 O ganhador deve manter o mesmo personagem na próxima etapa. O perdedor 

pode trocar o personagem. Em jogos com seleção de múltiplos personagens, a 
ordem dos personagens pode ser trocada durante a tela de loading. Ambos os 
jogadores poderão escolher o mesmo personagem em uma mesma partida. 

 



Penalidades, desclassificação e bans: 
- Será penalizado o participante que: 

 Pausar ou apertar o botão menu durante a partida sem consentimento do 
outro jogador; 

 
- Será desclassificado o participante que: 

 Usar configurações de botões (turbo e macro) é proibido nos torneios pode 
levar a desclassificação; 

 Comparecer no local do torneio após o limite de 15(quinze) minutos antes do 
início do mesmo pode levar o jogador à desclassificação; 

 Tiver falhas com o controle próprio levado ao evento; 
 
- Será banido o participante que: 

 Atrapalhar o oponente com qualquer tipo de contato físico; 
 Manipular os resultados; 
 Sabotar ou danificar o controle/equipamento para reiniciar o jogo; 
 Tomar qualquer atitude que fira as disposições criminais; 

 
Observação: O participante que for banido não terá direito a nenhum prêmio. 
Os casos omissos no regulamento serão analisados pela Coordenação da Player 
Games. A decisão será soberana e inquestionável. 
 
Premiação: 
1º Lugar - Troféu + R$ 500,00 reais** 
2º Lugar - R$ 300,00 reais** 
3º Lugar - 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. 
 


