
 
 

A GAME CUP é um campeonato envolvendo a disputa do jogo eletrônico League Of              
Legends para PC, a ser realizado pela SETE E-SPORTS, inscrita sob o CNPJ             
33.161.339/0001-29, detentora exclusiva de realização desse formato de campeonato         
virtual, que acontecerá por iniciativa o Colégio COTEMIG, denominados conjuntamente          
de Comissão Organizadora. 

DO EVENTO  
○  

● Nome: GAME CUP COTEMIG EDIÇÃO ESPECIAL 

● Local de Realização:  VIRADA CULTURAL – PRAÇA SETE DE SETEMBRO  
● Endereço de referência: Quarteirão fechado da Rio de Janeiro - Entre Afonso Pena e 

Tupinambás 
● Período de Inscrição:  6 de julho até 19 de julho de 2019, ou até́ o preenchimento de 

todas as vagas. 
● Quantidade de vagas: 64. (Fechado com 8 equipes)  
● Modalidade: LEAGUE OF LEGENDS 

● Plataforma: PC 
● Data da Competição:  20 e 21 de julho (PRESENCIAL).  

 

Termo de concordância 

Todos os participantes do torneio deverão estar de acordo com as regras deste documento              

para a participação dos torneios promovidos pela GameCup. 

Direito de publicação 

Ao se inscrever no torneio, os participantes concordam em ceder, neste ato, os direitos de               

uso de sua imagem e da organização que representam para o campeonato Game Cup – Virada                

em banners, peças publicitárias, PR’s, comunicação em mídias em redes sociais, e-mail,            

marketing, streaming ao vivo, replays, VOD’s e eventuais ações relacionadas a promover o             

torneio. 

Confidencialidade 

Qualquer assunto tratado internamente entre a GameCup, jogadores e organizações deve           

permanecer confidencial. A divulgação desses materiais sem a devida autorização de todas as             

partes acarretará em punições aos envolvidos. 
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Mudança de regras 

A GameCup se resguarda do direito de efetuar qualquer alteração nas regras sem aviso              

prévio. 

Validade das regras 

Se qualquer disposição deste Regulamento for inválida ou impraticável, as demais regras            

deste permanecem válidas e uma revisão apropriada deverá ser aplicada, a fim de recuperar a               

intenção da regra original. 

Declarações Depreciativas 

Jogadores ou organizações não poderão publicar, autorizar ou endossar qualquer          

declaração ou ação designada a ter um efeito prejudicial aos interesses da GameCup.  

Direito de Publicação 

A GameCup terá todos os direitos de publicar e declarar que qualquer jogador foi              

penalizado. Qualquer jogador poderá ser citado nessas declarações, renunciando assim a           

qualquer direito de ação judicial contra a organização, ou seus parceiros, subsidiários, afiliados,             

funcionários, agentes ou contratados. 

Substituições 

As equipes podem substituir seus jogadores titulares antes de cada mapa, mas nunca             

durante o mesmo. Além disso, para poder substituir outro jogador, o novo player deve estar               

registrado na lista da equipe. 

Participantes 

A equipe deve consistir de no mínimo 5 membros e 1 reservas (se houver). O servidor no                 

Brasil. 

Tempos de chegada e início das partidas. 

O tempo de tolerância será de 10 minutos após o horário oficial de início (Horário de Brasília). o                  

oponente receberá a vitória. Se uma equipe não aparecer depois de 10 minutos, é passível de                

W.O para o primeiro jogo no caso de MD3, depois de meia hora a equipe é desqualificada 
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➔ Inscrição 

O início das inscrições começa no dia 06 de julho às 20h30min e se encerrar no dia 19 de                   

julho às 19h30min. A inscrição será feita pelo o site da SportTI.  

Taxa de inscrição  

O valor de inscrição é de R$ 60,00 reais mais taxa de boleto e operadora de cartão. 

Premiação  

 

❖ 1º Lugar: 70% do valor arrecado com as inscrições; 
❖ 2º Lugar: 30% do valor arrecado com as inscrições. 

 

Pagamento de premiação 
 
A Premiação será paga em até 20 (vinte) dias úteis.  
 

Equipamento 
 
A organização irá fornecer os periféricos. Não será permitido periféricos de fora.  
 
 

Tipo de Torneio 

torneio presencial  

 
✔ Etapa Presencial: quartas de final, semipresencial e final.  

 

Check-in – Etapa Presencial 

O Check-in deverá ser feito com uma hora de antecedência, Qualquer membro da             

equipe poderá fazer o check-in, mas é recomendado que o capitão faça a confirmação da sua                

equipe.  

Tabela 

A Tabela será gerado pelo site da SportTI às 20h30min e liberada às 20h30min. 
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http://e-sporti.com.br/organizacao/gamecup/noticias/2019-7-virada-cultural-de-bh-sera-palco-de-competicoes-de-fifa-pes-e-lol


 
Juiz de partida 

No campeonato não haverá juízes, em caso de problemas o capitão deverá recorrer ao              

Discord do campeonato. 

Regras de Proibição 

✔ É proibido jogar com a conta de outro jogador. 

✔ É proibido ofender um organizador do evento. 

✔ É proibido ofender qualquer participante, respeite o código de invocador (isso resultará            

em punição de acordo com grave das ofensas).  

✔ É proibido o uso qualquer programa de uso malicioso que infrinja os direitos do              

organizador, desenvolvedor e usuário (isso resultará em desclassificação). 

✔ É proibido deixar a equipe adversária vencer intencionalmente. 

✔ É proibido o uso de hacks, cheats, scripts e mods (isso resultará em desclassificação). 

✔ É proibido usar nomes/logo (equipe), que contenham apologia a drogas, armas,           

nazismos, racismo, nomes eróticos, homofobia 

✔ Cronograma 

Cronograma 

Rodada Data Hora ######### 

Quartas de Final 20.07.2019 19h30min ######### 

Rodada 1 (Previsão) 20.07.2019 19h30min MD1 

Rodada 2 (Previsão) 20.07.2019 20h30min MD1 

Rodada 3 (Previsão) 20.07.2019 21h30min MD1 

Rodada 4 (Previsão) 20.07.2019 22h30min MD1 

Semifinal 21.07.2019 08h00min MD3 
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Rodada 1 (Previsão) 21.07.2019 08h00min MD3 

Rodada 2 (Previsão 21.07.2019 11h00min MD3 

Final (Previsão) 21.07.2019 14h00min MD5 

Encerramento (previsão) 21.07.2019 18h30min ######### 

  

Observação: A virada acontecerá em 24 horas, desta forma, após as quartas de finais, o stand 

ficará aberto durante o período de 24h.  Cronograma criado com base em 16 equipes, caso o 

evento for acontecer 100% presencial, o cronograma acima poderá ser alterado.  

O Cronograma e o Regulamento foram modificado, com  base na observação escrita 

acima. O Campeonato será realizado 100% presencial, com 8 equipes.  

Credenciamento: É necessário levar a identidade.  

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 

O participante que infringir as cláusulas deste regulamento será penalizado nos termos abaixo.             

As penalidades serão sempre aplicadas pela Comissão Organizadora e serão as seguintes: 

 

1. Aviso: a ser aplicado apenas em infrações leves e não desclassificar o participante; 

2. Advertência: uma vez aplicada, desclassificar o participante da partida que estiver          

disputando; 

3. Expulsão do participante do Campeonato. 

4. O participante deverá apresentar obrigatoriamente, documento de identificação (RG ou          

documento equivalente) antes de sua primeira partida. 
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DAS RESTRIÇÕES  

• Durante a realização do Campeonato, os participantes deverão comunicar-se de maneira 
cordial e amigável. O uso de linguagem ou gestos vulgares ou de comportamento agressivo 
será punido nos termos da Cláusula “ INFRAÇÕES E PENALIDADES”  deste Regulamento.  

 Os participantes não poderão utilizar termos ofensivos, discriminatórios, vulgares ou 
preconceituosos, como apelido, nome de outros patrocinadores, em seus trajes ou em qualquer 
outro material empregado no Campeonato, sob pena de desclassificação;  

• Não será permitido o consumo, a posse ou a venda de bebidas alcoólicas nas dependências 
onde o evento será realizado;  

• Os participantes comprometem-se a não violar o direito à propriedade intelectual de terceiros 
incluindo, mas não se limitando, a não efetuar cópias ilegais de software, vídeos, imagens, 
jogos ou músicas. 

• Não poderão utilizar vestimentas ou qualquer tipo de material de divulgação ou de 
propaganda de empresas ou concorrentes diretos dos organizadores, realizadores e 
apoiadores do campeonato, sob pena de punição. 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

• A Comissão Organizadora reserva-se o direito de modificar total ou parcialmente os termos e 
condições deste Instrumento, devendo informar os participantes acerca de eventuais alterações 
com a devida antecedência através do site e/ou mídias sociais dos Organizadores;  

• Comissão Organizadora não se responsabiliza por perdas ou danos dos bens de propriedade 
dos participantes ocorridos durante a realização do Campeonato;  

• As dúvidas e omissões deste Regulamento serão solucionadas pela Comissão Organizadora 
do evento de forma soberana, não cabendo recurso a essas decisões; 

• Qualquer tolerância em relação ao disposto neste Regulamento será mera liberalidade da 
Comissão Organizadora;  

• A Comissão Organizadora reserva-se o direito de desqualificar qualquer participante que 
venha a manipular, violar e/ou fraudar, ou mesmo tentar manipular e/ou violar o correto  

andamento deste campeonato ou seu resultado, bem como aqueles que descumprirem o 
presente Regulamento;  

• A Comissão Organizadora poderá, ao seu exclusivo critério, a qualquer tempo, se julgar 
necessário, interromper, alterar, suspender ou cancelar o presente Regulamento, por motivos 
de força maior ou qualquer outro fator ou motivo imprevisto, os quais estejam fora do controle 

6 
 



 
da Comissão Organizadora e que comprometam o andamento deste campeonato, de forma a 
impedir ou modificar substancialmente a sua condução como originalmente previsto. Poderá 
ainda, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, substituir o (s) prêmio (os) por outro (os) de 
igual valor, mediante comunicação pública de tais mudanças no site e/ou mídias sociais dos 
Organizadores.  

 Ao inscrever-se neste campeonato, o participante assume automaticamente o conhecimento 
de todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens mencionados e 
acatando todas as decisões da Comissão Organizadora. 
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