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League of Legends

1. Regulamento
1. 1. Da Estrutura da prova:

1.1.Mapa: Summoners Rift;

1.2.Participantes: 4 Times, 1 por equipe;

1.3.Modo: Modo Competitivo (Draft) 5x5, sendo permitido cinco banimentos por time.

1.4.Restrições:  não  há  restrição  de  nível,  contanto  que  o  jogador  possua  20  champions

habilitados e esteja inscrito por umas das quatro equipes.

2. Dos Times:

2.1.Composição  dos  times:  cada  time  deve  ter  5  integrantes  oficiais  e  opcionalmente  5

substitutos. Os times são mistos e devem buscar equilíbrio de gênero – caso haja jogadoras

interessadas na equipe, estas devem ser contempladas no time.

2.2.Cada jogador/a só poderá estar inscrito em um único time. 

2.3.Integrantes: cada equipe deverá informar os nomes e nicknames de seus integrantes.

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

10min para configurar qualquer aspecto necessário nos computadores e entrar na partida

criada pelos responsáveis. Em caso de descumprimento, o time será punido com WO.

3. Equipamentos: será permitido o uso de equipamento próprio: periféricos, notebooks e CPUs,

tendo em vista que os computadores disponibilizados pela escola podem possuir problemas ao

executar o jogo. Contudo, será permitido que seja executado apenas o League of Legends, para

evitar eventuais atrasos (LAG) que possam comprometer as partidas.

4. Das Etapas do Campeonato:

4.1.Etapa 1: Eliminatória: CONFRONTO 1: Mahins x Las Mariposas (uma partida); CONFRONTO 2:

Llamarigue x Canindé (uma partida);

4.2.Etapa  2:  Finais:  CONFRONTO  3  (1º  e  2º):  VENCEDOR  CONFRONTO  1  X  VENCEDOR

CONFRONTO  2  (uma  partida);  CONFRONTO  4  (3º  e  4º):  PERDEDOR  CONFRONTO  1  X

PERDEDOR CONFRONTO 2 (uma partida);

5. Pausa: Caso ocorra qualquer falha técnica de software ou hardware, o recurso de pause poderá

ser utilizado por qualquer um dos dois times. Tendo como limite 10 minutos de pausa por time

por jogo.Chat: É proibida a utilização do chat in-game (em jogo).

6. 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;  o  uso  de  qualquer  configuração/programa além das  permitidas  pelo
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jogo;  deixar,  intencionalmente,  o  oponente  vencer  uma  partida;  comportamento  não

apropriado/profissional  e/ou  desrespeito  a  um  jogador  de  outra  equipe  ou  responsável  da

prova; o uso de um jogador não informado previamente. 

7. Substituições: Os times poderão substituir jogadores apenas ANTES de cada jogo, devendo avisar

a organização sobre a substituição. 

8. Interrupção do jogo: 

8.1.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.

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

um jogo intencionalmente sem prévia autorização dos  organizadores do campeonato.  O

jogador poderá ser julgado pelo responsável da prova. Nessa situação, o jogo continuará

sem interrupções.

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

servidor.

8.4.Restart: O jogo poderá ser reiniciado em caso de falha de conexão ou de hardware por parte

de qualquer um dos jogadores da partida desde que ainda não tenha ocorrido nenhuma

morte e não tenha se passado 5 minutos de jogo. Em caso de restart, o jogo deverá ser

criado como Draft Pick e seguir os mesmos banimentos e escolhas de campeões do jogo

antes de ser reiniciado.

9. Proibições:  jogar  com  a  conta  de  outro  jogador;  ofender  a  equipe  adversária;  ofender  os

organizadores da prova; 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


