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Histórias Silenciadas

Counter Strike

1. Regulamento
1. Da Estrutura da prova:

1.1.Participantes: 4 Times, 1 time por equipe;

1.2.Modo:  Competitivo  (5x5),  a  ser  realizado  na  plataforma  de  organização  de  partidas

GamersClub, sendo que cada time deverá criar uma lobby privada no site e enviar (e/ou

aceitar) um desafio apenas para o time que será seu adversário no torneio, ignorando os

outros times do site;

1.3.Veto de Mapas: O veto de mapas deve ser realizado através da GamersClub, de acordo com

as regras do site;

2. Dos Times:

2.1.Integrantes:  cada equipe deverá informar os nicknames tanto na GamersClub quanto na

Steam de cada integrante. 

3. Pontualidade  no início  dos  jogos:  ao  ser  chamado para  iniciar  uma partida,  o  time terá no

máximo 10 minutos para configurar qualquer aspecto necessário nos computadores, entrar na

sua conta na Steam e na GamersClub, entrar na lobby criada pelo capitão da equipe e entrar no

servidor após o veto de mapas. Em caso de descumprimento, o time será punido com WO.

4. Equipamentos: será permitido o uso de equipamento próprio: periféricos, tendo em vista que os

computadores  disponibilizados  pela  escola  podem  possuir  problemas  ao  executar  o  jogo.

Contudo,  não  será  permitido  que  a  execução  de  nenhum  programa  externo  além  do  jogo

Counter-Strike: Global Offensive e do aplicativo Anti-Cheat GamersClub, necessário para usar a

plataforma.

5. Das Etapas do Campeonato:

5.1.Etapa 1: Eliminatória

CONFRONTO 1: Canindé x Las Mariposas (uma partida)

CONFRONTO 2: Mahins x Llamarigue (uma partida)

5.2.Etapa 2: Finais:

CONFRONTO 3 (1º e 2º): VENCEDOR CONFRONTO 1 X VENCEDOR CONFRONTO 2 (melhor de

três partidas)

CONFRONTO 4 (3º e 4º): PERDEDOR CONFRONTO 1 X PERDEDOR CONFRONTO 2 (melhor de

três partidas)

6. Pausa: aplica-se as regras de pausa da GamersClub (3 pausas que devem totalizar no máximo 5

minutos por time a cada partida);
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7. Falta de espírito esportivo: As seguintes ações serão consideradas falta de espírito esportivo: O

uso  de  que  qualquer  programa  malicioso;  Desconectar  intencionalmente;  Qualquer  tipo  de

atitude  antidesportiva;  uso  de  um  jogador  não  informado  previamente.  Se  for  detectada

qualquer  falta  de  espírito  esportivo  de  algum  jogador,  o  jogador  infrator,  a  critério  dos

organizadores,  poderá  sofrer  punição  e,  em  caso  de  recorrência,  o  time  sofrerá  derrota

instantânea;  caso  volte  a  ocorrer  anti-jogo  por  parte  de  algum  jogador  do  mesmo  time,  o

mesmo será desqualificado da prova.

8. Empate:  Caso  haja  empate  de  rodadas  vencidas  pelos  times,  será  adotado  a  regra  da

GamersClub (prorrogações até que haja o desempate) 

9. Proibições: jogar com a conta de outro jogador; uso de qualquer programa malicioso; deixar o

oponente vencer uma partida intencionalmente.

2. Pontuação

Duração da prova:
(Marque com um X)

Pontuação da prova:

1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar

Longa 650 375 250 125

Média X 500 300 200 100

Curta 375 225 150 75


