
 

REGRAS GERAIS 

1. Regulamento do Campeonato 

1.1. Necessário possuir conta RIOT GAMES ativa. 

1.2. Todas as equipes participantes devem registrar 5 jogadores titulares (equipe mínima obrigatória) e dois 

jogadores substitutos. 

1.3. As equipes devem estar presentes no horário especificado na tabela, com 5 jogadores em cada equipe. Se 

uma equipe não tem 5 jogadores disponíveis, o jogo será considerado encerrado e a vitória será dada por 

WO para o time que tenha todos os 5 jogadores disponíveis. 

1.4. Fica a total responsabilidade do jogador trazer os periféricos que desejar (Mouse, Teclado e Headset). 

 

2. Partidas 

2.1. Modo de Jogo: Torneio Competitivo 5 vs.5 (5 jogadores por equipe). 

2.2. Duração do Jogo: 40 minutos, sendo como critério de desempate: 

2.2.1. Número de torres derrubadas. 

2.2.2. Número Dragons/Barons destruídos. 

2.2.3. Soma do KDA do time. 

2.3. Mapa: Summoner’s Rift . 

2.4. Campeões: Será utilizado o modo competitivo. Jogadores somente poderão utilizar campeões que eles 

habilitaram ou que estão habilitados devido a rotação de campeões (mínimo de 16 campeões). 

2.5. Restrições: No momento não existe nenhuma restrição de campeão, skin ou item. Restrições podem ser 

adicionadas durante a competição por decisão dos responsáveis pelo campeonato. 

2.6. Banimentos: 5 por time. 

2.7. Aquecimento/Configurações: Tempo máximo 5 minutos. 

 

3. Estrutura 

40 máquinas (AMD Bulldozer FX-4100 Quad-Core, 4 GB DDR3, NVidia 1 GB 128 Bits). 

 

4. Sair durante uma escolha de campeões: 

 Cabe aos responsáveis pelo campeonato julgar se essa atitude foi relevante ou não para o campeonato. Nesse 

caso todos os campeões já escolhidos devem ser mantidos. 



5. Interrupção do jogo: 

5.1. Perda de conexão não intencional: Um jogador perder a conexão com o jogo devido a problemas com o 

cliente do jogo, plataforma, rede ou computador. 

5.2.  Sair do jogo/Perda de conexão intencional: Um jogador perder a conexão com o jogo/deixar um jogo 

intencionalmente sem prévio autorização dos organizadores do campeonato. O jogador poderá ser julgado 

nessa situação, o jogo continuará sem interrupções. 

5.3. Problema com o servidor: Múltiplos jogadores perdendo conexão devido a um problema no servidor. 

5.4. Procedimento para perda de conexão não intencional/problemas com servidor: 

5.5. Se um ocorrer problema com o servidor antes de passados 5 minutos de partida E antes do first blood OU o 

cliente de um jogador apresentar problemas ou não conseguir carregar o jogo, então a partida deverá ser 

reiniciada. 

5.6. Se um jogador deixar uma partida intencionalmente, a mesma continuará normalmente. 

5.7. Se ocorrer um problema com o servidor, os responsáveis pelo campeonato deverão decidir entre reiniciar a 

partida ou dar a vitória a um dos times. 

6. Considerações: 

Fica a critério dos organizadores do campeonato modificar qualquer uma das regras acima para garantir uma 

concorrência justa entre as equipes. As regras são mais suscetíveis de serem alteradas nos seguintes casos: 

6.1. Se for utilizada uma versão do jogo e alterações sejam necessárias para garantir um jogo justo. 

6.2. Sob suspeita de jogadas desleais ou para garantir um jogo justo 

6.3. Se houver atrasos em um campeonato que possam impedir o mesmo de terminar em tempo hábil, 

como exigido por um campeonato presencial. 

7. Pausa 

Pausa é uma ferramenta utilizada para parar o jogo em um campeonato. A Pausa pode ser usada para verificar 

possíveis falhas de hardware ou de servidor sem que o resultado do campeonato seja afetado. Pausa (pause) 

pode ser solicitada pelos organizadores do campeonato ou por um jogador nas seguintes condições: 

7.1. Após qualquer jogador desconectar do jogo devido a problemas de conexão ou no computador. A 

mensagem “O jogador desconectou”precisa ter aparecido na tela. 

7.2. Após solicitar e receber permissão do organizador do campeonato. Essa opção só é válida no caso de 

problemas de hardware (periféricos) ou perturbações físicas ao jogador. 

7.3. O jogo não irá continuar (unpause) até que todos os problemas estejam resolvidos e os responsáveis 

do campeonato permitam. 

8. Penalidades 

Utilizar o comando Pausa desnecessariamente será considerado falta de espírito esportivo e o jogador poderá 

ser punido pelo responsável do campeonato. 



9. Falta de espírito esportivo 

As seguintes ações serão consideradas falta de espírito esportivo: 

9.1.  O uso de que qualquer programa malicioso 

9.2.  Desconectar intencionalmente 

9.3.  Qualquer tipo de atitude anti-desportiva 

9.4.  O uso de qualquer configuração/programa além das permitidas pelo jogo 

9.5.  Deixar, intencionalmente, o oponente vencer uma partida 

9.6.  Comportamento não apropriado/profissional e/ou desrespeito a um jogador de outra equipe ou 

responsáveis do campeonato 

9.7.  O uso de algum bug do jogo previamente declarado como “não válido” pelos organizadores do 

campeonato. 

9.8.  O uso de um jogador não informado previamente 


