
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.  

1.1. O Processo de Regulamentação do “Campeonato SICTEG ON de League Of            
Legends”, sediado na 6ª Sicteg, é baseado neste edital. Podendo a qualquer momento sofrer              
alterações, por meio do poder dos organizadores.  

2. DAS DISPOSIÇÕES DOS PARTICIPANTES.  

2.1. O evento deste ano será online, devido a complicações relacionadas à pandemia da 
Covid-19. Sendo assim, é necessário alguns pré-requisitos dos participantes, dos quais são:  

I. Ter acesso a um computador; 
II. Ter acesso a internet; 
III. Ter League of Legends instalado no computador; 
IV. Ter Discord instalado no computador.  

2.2. Todo o equipamento e serviço necessário para a participação no Campeonato é de              
total responsabilidade do participante. 

2.3. A forma como a equipe irá se reunir para participar do campeonato, é de total                
responsabilidade dos participantes, assim como, atrasos e problemas técnicos relacionados          
aos computadores e internet.  

3. DAS REGRAS E PUNIÇÕES.  

3.1. Somente a equipe organizadora terá o direito de definir se foram cometidas 
infrações. É de responsabilidade apenas da organização aplicar as devidas punições no caso 
de uma infração. Qualquer decisão da organização é inquestionável. 

3.2. Não será tolerado nenhum tipo de Calúnia, Difamação, Injúria, Ofensas, Termos 
Obscenos ou qualquer tipo de Preconceito, nos seguintes meios:  

I. Verbalmente; 
II. Escrita; 
III. Gestos; 
IV. Em nosso canal do Discord; 
V. No grupo do whatsapp; 
VI. No Chat do jogo; 

VII. No Chat dos meios de Stream (Twitch, Youtube, Facebook, etc.); 
VIII. Imagens, sejam formadas por caracteres ou nos formatos habituais. 

 3.3. Se cometido infrações relacionadas ao item 3.2, as punições serão divididas em 
duas etapas, das quais são:  

I. Será feita uma advertência verbal, para a equipe do participante que cometeu tal 
ato.  

II. Caso se repita a infração, será aplicada a segunda punição, da qual é, a              



desqualificação da equipe no campeonato, assim ela não poderá participar de           
mais nenhum jogo durante o “Campeonato SICTEG ON de League Of Legends”            
edição 2020.  

3.4. Os jogos serão marcados em horários pré definidos pela a equipe organizadora.              
Caso haja atraso da equipe ou de algum participante, assim impossibilitando o início do jogo,               
será responsabilidade da própria equipe, assim como já citado no item 2.2. Será dada uma 
 tolerância de 10 minutos à equipe, caso o problema não seja resolvido no tempo cedido, a 
equipe em questão será desqualificada e a vitória vai para a equipe adversária por W.O.  

I. Caso haja W.O, haverá uma pausa de 15 minutos, para que as equipes do 
próximo jogo possam se organizar e jogar em um novo horário estabelecido pela 
organização.  

3.5. Em hipótese alguma será permitido o uso de programas auxiliares (Hack), durante o              
campeonato só será permitido o uso do jogo eletrônico “League of Legends” e Discord.  

I. Caso haja uso de programas auxiliares, a equipe será desqualificada 
imediatamente.  

3.6. O uso do sistema de pausa do jogo só será permitido em casos de problemas                 
técnicos durante a partida, sendo estabelecido ao todo 15 minutos de pausa por jogo para cada                
equipe.  

I. Se forem usados mais que 15 minutos em uma única partida, a equipe será 
desqualificada.  

 
3.7  Os jogos serão transmitidos exclusivamente pelo canal da twitch 

(twitch.tv/cupomdedezconto), sendo assim, proibido que os jogadores transmitam 
os jogos em outros meios e canais durante o campeonato. 

I. Caso isso ocorra, caberá a equipe organizadora tomar as medidas necessárias 
 

4. DO CRONOGRAMA E FUNCIONAMENTO DOS JOGOS.  

4.1. Ao todo serão oito equipes, composta por cinco, seis ou sete integrantes, sendo 
cinco titulares e dois reservas (no caso de sete integrantes). Fica a critério da equipe ter ou não 
reservas. 

I. É obrigatório que haja no mínimo cinco jogadores por equipe; 
II. A equipe deverá escolher um dos participantes para ser o líder, o qual será o 

porta voz do time, podendo assim responder em nome de toda a equipe.  

4.2. Os jogos ocorrerão em uma sala personalizada dentro de League of Legends, criada              
pela organização. Durante o horário marcado será chamado o líder de cada equipe. Fica na               
responsabilidade do líder chamar os outros integrantes.  

I. Só será permitido entrar na sala e jogar os jogos, indivíduos que estejam 



devidamente inscritos na competição, usando como base o item 5.4; 
II. Caso algum jogador não qualificado seja chamado para a sala a equipe 

responsável pelo convite sofrerá punições que ficam a cargo da organização 
definir. 

4.3. Os jogos acontecerão nos dias 26, 27 e 29 de outubro de 2020, sendo uma 
dinâmica diferente para cada dia, das quais são:  

I. No primeiro dia (26 de outubro), o início será às 18:00 horas, horário de Brasília,               
ocorrerão partidas “melhor de um”, na qual os vencedores se qualificarão para as             
semifinais e os perdedores irão sair do campeonato.  

II. No segundo dia (27 de outubro), ocorrerá a semifinal, o início será às 18:00 horas,               
horário de Brasília, ocorrerão partidas “melhor de um”. Os times que Vencerem            
vão para a final, enquanto os que perderem, irão no mesmo dia disputar uma              
“melhor de três” para decidir quem ficará com o terceiro lugar do campeonato.  

III. No terceiro dia (29 de outubro), ocorrerá a final, o início será às 21:00 horas,               
horário de Brasília, será em partidas “melhor de três”, na qual o time que ganhar               
duas partidas será o vencedor do campeonato, ficando assim em primeiro lugar, e             
o time que perder ficará em segundo lugar no campeonato. 

 
4.4. Os jogos durante os dias 26 e 27 de outubro se iniciarão a partir das 18:00 horas,                  

horário de brasília, assim que se encerrar um jogo, será dado um tempo de 15 minutos, para                 
que as próximas equipes se preparem para seu respectivo jogo, caso cumprido os 15 minutos               
de preparo e a equipe não tiver comparecido, será aplicado então o item 3.4.  

4.5. A final que ocorrerá no dia 29 de outubro, se iniciará às 21:00 horas, no horário de 
Brasília.  

4.6. Os cronogramas citados nos itens 4.4. e 4.5. apresentam apenas o horário de início,               
mas não o de encerramento. Devido se tratar do jogo League of Legends, a duração das                
partidas são imprevisíveis, logo não nos responsabilizamos caso algum jogo comece em um             
horário não acessível a determinados participantes. Caso ocorra isso, os jogadores que não             
comparecerem no horário marcado de seus jogos serão desqualificados, seguindo a lógica do             
item 3.4.  

4.7. Durante os jogos, além de estarem presentes dentro do jogo League of Legends, os               
participantes também deverão estar em uma sala de voz, no Discord, no servidor oficial do               
campeonato. O Servidor será definido pela organização.  

5. DAS INSCRIÇÕES.  

5.1. O Prazo para as inscrições serão do dia 9 ao dia 23 de outubro de 2020.  
I. Passado esse prazo, não será mais aceito inscrições.  

II. As inscrições deverão ser feitas pelo site: sictegon.com.br/gamezone 

5.2. Será cedido um total de 8 (oito) vagas, por equipe.  



I. Caso o número de equipes exceda as vagas, será escolhido as equipes que 
fizeram suas inscrições primeiro.  

II. Caso uma equipe desista de participar do campeonato até o dia 25, a equipe não 
selecionada que se inscreveu primeiro a substituirá.  

5.3. Cada equipe deverá conter um mínimo de 5 jogadores e um máximo de 7 jogadores.  

I. Se a equipe possuir cinco jogadores, então deverá ter cinco titulares, dos quais 
um será o líder  

II. Se a equipe possuir seis jogadores, então deverá ter cinco titulares, dos quais um 
será o líder, e um jogador reserva.  

III. Se a equipe possuir sete jogadores, então deverá ter cinco titulares, dos quais um 
será o líder, e dois jogadores reservas.  

5.4. Para fazer a inscrição você precisará acessar um formulário do google e 
preenchê-lo com seus dados.  

I. O link para o formulário será liberado no dia 9 de outubro. 
II. Não aceitaremos inscrições por outros meios, apenas por meio do link de 

formulário. 

5.5. É Obrigatório que o inscritos entrem no servidor do Discord, que será repassado aos 
líderes de equipe, além de que não poderão alterar o nome do Discord até o fim do 
campeonato. 

I. Caso o nome do Discord não siga as orientações do item 5.5., o inscrito poderá 
ser desqualificado do campeonato. 

II. Apenas inscritos no campeonato poderão ter acesso ao servidor do Discord. Caso            
o servidor seja divulgado para pessoas não inscritas o responsável será           
desqualificado do campeonato.  

III. O Jogador deve usar seu nome em jogo (NickName), no Discord. 

5.5. Quando a equipe finalizar sua inscrição, descrita no item 5.4. Um dos organizadores              
enviará uma mensagem no Whatsapp do líder, confirmando a inscrição da equipe.  

5.6. Será criado um grupo no Whatsapp, contendo apenas os líderes de cada equipe, o 
grupo tem como objetivo a comunicação a respeito do campeonato e não será tolerado 
assuntos paralelos no grupo. Fica na responsabilidade do líder da equipe o repasse de 
informações para o restante do time. 

5.8. Se os dados fornecidos na inscrição não forem condizentes com as informações 
reais do participante ou se estiverem incompletas, o participante ou a equipe será 
desqualificada.  

5.7. Para cancelar a inscrição de sua equipe, basta comunicar nossa equipe por meio do 
e-mail: campeonatosictegon@gmail.com  

I. A organização terá poder para desqualificar ou anular inscrições de equipes a 



qualquer momento.  

 

6. DO USO DE IMAGEM DOS PARTICIPANTES. 

6.1. Ao participar do campeonato, todos os inscritos, concordam em ter seus nomes e              
imagens usados pela equipe de marketing da Sicteg durante e após o evento, em meios               
midiáticos, como vídeos, imagens, televisão e etc.  

7. DOS DADOS PESSOAIS. 

7.1. A organização não se responsabiliza por problemas de qualquer natureza           
relacionados aos dados pessoais dos inscritos. Os dados serão usados apenas para            
identificação dos participantes. 

 
8. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

8.1. Os jogos serão transmitidos pela nossa organização, nas plataformas “Twitch” e 
“Youtube”. 

I. Os inscritos não poderão de forma alguma transmitir partidas ao vivo do 
campeonato, caso ocorra, o participante será desqualificado.  

8.2. Ao participar do “Campeonato Sicteg On de League of Legends”, o participante             
concorda com o uso de imagem descrito no item “6. DO USO DE IMAGEM DOS               
PARTICIPANTES”. 

8.3. Ao participar do “Campeonato Sicteg On de League of Legends”, o participante             
concorda automaticamente com todos os termos deste edital e suas possíveis alterações            
futuras. 

8.4. Caso ocorra qualquer situação não prevista pelo presente edital, fica a cargo da 
organização decidir como agir. 

8.5. Ao participar do “Campeonato Sicteg On de League of Legends”, o participante             
concorda que a organização tem o poder de a qualquer momento alterar as regras do               
campeonato e aplicar punições aos participantes. Concorda também que qualquer decisão da            
organização é inquestionável. 

8.6.  Os jogos serão transmitidos pelo seguinte link, twitch.tv/cupomdedezconto 
 
 
9. DA PREMIAÇÃO. 



 
9.1. Será cedido uma premiação às seguintes posições: 

I. Primeiro Lugar, R$ 1000,00 (mil reais) 
II. Segundo Lugar, R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) 
III. Terceiro Lugar, R$ 500,00 (quinhentos reais)  

 
9.2. A Premiação será entregue aos ganhadores até o dia 30/11/2020 

 


