Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) – Praia Games 2019

Praia Games 2019 – Regulamento do Torneio de Mortal Kombat 11
As inscrições para o Torneio de Mortal Kombat 11 serão realizadas a partir do dia 13 de setembro e a
competição será realizada nos dias 14 e 15 de julho. O jogo empregado na competição será o Mortal Kombat
11 e a plataforma utilizada será o Playstation 4.
REGULAMENTO
Art. 1° - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Parágrafo 1° -. O evento será aberto à comunidade sem qualquer tipo de cobrança, exceto aos
interessados em participar das competições previstas, dentre elas, o Torneio de Mortal Kombat 11,
pois as mesmas envolvem contrapartida social.
Parágrafo 2° - Para se inscrever o interessado deve se dirigir ao Praia Games no dia 13 de setembro, a
partir das 14h00 ou dia 14 de setembro, das 10h00 às 12h00 e efetuar a sua inscrição mediante a doação
de 400gramas de leite em pó. As inscrições são limitadas a 64 vagas e o término das inscrições se dará
automaticamente após atingirmos o limite de vagas oferecidas. Obrigatório a apresentação de documento
de identidade.
Parágrafo 3° -. Após a sua inscrição, o interessado receberá o seu crachá de competidor, o qual garante
sua participação na competição. O competidor deverá zelar pela integridade de seu crachá ao longo de todo
o evento.
Parágrafo 4° - Os materiais arrecadados serão destinados ao Fundo de Solidariedade. Para os demais
jogos e recursos de entretenimento oferecidos durante o evento, a participação é inteiramente livre.
Parágrafo 5° - Não será permitido qualquer tipo de negociação de resultados. O jogador que infringir essa
regra será punido com a desclassificação automática e inapelável da competição, tanto a parte passiva
quanto a parte ativa.
Parágrafo 6º - É expressamente proibido alimentar-se dentro do perímetro de competições.
Parágrafo 7º - Não é permitida a inscrição aos colaboradores da Organizadora ou qualquer pessoa
envolvida na realização do evento.
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Art. 2° - FORMA DE COMPETIÇÃO
Parágrafo 1° - A competição terá início às 13h do dia 14 de setembro, durante o segundo dia do evento.
Parágrafo 2° - A competição terá o limite máximo de 64 (sessenta e quatro) participantes e os competidores
serão inicialmente dispostos na competição segundo critérios da Organização.
Parágrafo 3° - A competição em sua fase eliminatória, exceto a Grande Final, empregará o Sistema de
Eliminatória Dupla (melhor de 3 partidas), no qual quem vencer duas partidas, avança à próxima fase.
Parágrafo 4° - O participante poderá escolher qualquer lutador desde que pertença ao quadro de lutadores
disponíveis no jogo, podendo optar por outro entre as partidas.
Parágrafo 5° - Serão utilizados apenas consoles, jogos e demais periféricos fornecidos pela Organizadora,
sendo proibida a utilização de qualquer outro material.
Parágrafo 6° - A Grande Final. Os 2 jogadores que restarem ao fim da fase da fase eliminatória jogarão a
grande final em Sistema de Eliminatória Tripla (melhor de 5 partidas).
Parágrafo 7º - Os jogadores deverão se apresentar à área de competição com 15 minutos de antecedência
da sua partida, e ali se apresentar ao oficial da competição e, dessa forma, ali permanecer.
Parágrafo 10º - Não haverá tolerância de atraso do participante. Quando solicitado, o mesmo deverá se
apresentar imediatamente junto à área da competição diante dos oficiais da competição.

Art. 3° - PARTICIPAÇÃO
Parágrafo 1° - Poderá participar da competição de Mortal Kombat 11 todos os interessados acima de 18
anos por conta de seu conteúdo e classificação indicativa. No entanto, tratando-se de menores de 18 anos
de idade, se faz necessário o acompanhamento dos pais ou responsável para garantir a participação
dos interessados ou efetuarem apresentação da declaração devidamente preenchida e assinada pelos
pais/tutores legais, a qual se encontra disponível no site do evento e no evento.
Parágrafo 2° - É obrigatório que todos os jogadores levem seus respectivos documentos de identidade
em todos os jogos, bem como o crachá de identificação a ser cedido posteriormente à inscrição para
apresentarem junto aos oficiais da competição para verificação. O participante que não apresentar os
documentos acima solicitados estará automaticamente eliminado da competição, caracterizando a
vitória do seu oponente.
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Parágrafo 3° - O participante não poderá inscrever-se mais de uma vez na mesma competição. Essa
condição elimina automaticamente o participante da competição.
Parágrafo 4° - A inscrição do participante significa total concordância do mesmo com relação às regras
oficiais deste documento.
Parágrafo 5° - Patrocinadores ou outros filiados ao evento possuem o direito de usar o nome inscrito de
qualquer participante, fotografias, filmagem e/ou qualquer outro tipo de promoção e publicidade sem o
consentimento do mesmo e a necessidade de assinatura de termo de exploração de imagem.
Parágrafo 6° - Os participantes devem manter uma conduta adequada ao ambiente, mantendo a
cordialidade e respeito perante competidores, espectadores, membros da imprensa e oficiais do evento.
Parágrafo 7° - Os jogadores deverão estar dispostos a participar de cerimônias de premiação, fotografias,
entrevistas e qualquer outro evento oficial.
Parágrafo 8° - Jogadores e espectadores deverão permanecer em silêncio enquanto estiverem próximos
da área de competição. Falar é permitido, mas em um nível razoável e longe dos jogadores. É extremamente
proibido que um espectador comunique-se com um jogador enquanto ele compete. Espectadores não
podem permanecer no perímetro restrito aos competidores.
Parágrafo 9° - Espectadores e participantes em geral fora da área do torneio, como espectadores das
partidas, têm a permissão de torcer. Porém, dicas específicas não podem ser manifestadas.
Parágrafo 10° - Os jogadores deverão conter o uso de linguagem vulgar quando estiverem dentro da área
da competição. Não é permitido emitir palavras, desafios, ironia, gestos e afins ao adversário. Essa conduta
é penalizada com desclassificação automática do participante, sem direito a quaisquer espécies de
reclamações.
Parágrafo 11° - Desistir de uma partida, interrompê-la sem motivo qualquer ou demonstrar claramente que
está abdicando da postura competitiva, pode causar a desclassificação do participante, sem direito a
quaisquer espécies de reclamações.
Parágrafo 12° - O uso de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes é extremamente proibido durante
o evento. Os jogadores que não respeitarem essa regra serão desclassificados, sem direito a quaisquer
espécies de reclamações.
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Art. 4° - CONFIGURAÇÕES DO JOGO PARA AS PARTIDAS


Modo: VS.



Rounds: 3 (necessário vencer duas partidas para prosseguir)



Tempo: 90 segundos



Personagens: Todos disponíveis no jogo original (sujeito à alteração)



Arena: Aleatória

Nota 2: A verificação que os settings do jogo estão corretos é da responsabilidade de ambos os
jogadores.
Nota 3: A Grande Final será realizada em melhor de 5 partidas.

Art. 5° - MONITORES/JUÍZES
Parágrafo 1° - Os monitores/organizadores terão todo poder para decidir, resolver qualquer problema ou
dúvida que venha a ocorrer durante as partidas, e em caso de qualquer uma dessas irregularidades
decidirem a punição de acordo com o regulamento.
Parágrafo 2° - Qualquer um dos competidores que tiver alguma dúvida ou problema deverá procurar
solucioná-las antes da partida com os organizadores, e durante a partida se sentir prejudicado pelo
adversário ou torcida se dirigir ao monitor.

Art. 6° - PREMIAÇÃO

Parágrafo Único - A premiação do torneio contemplará os competidores do primeiro ao terceiro
colocado da seguinte forma:
1ºLugar – 01 (um) Videogame de última geração
2º Lugar – 01 um) controle e 01(um) jogo
3º Lugar - 01 (um) jogo

Art. 7° - DISPOSIÇÕES FINAIS
Parágrafo 1° - Na eventualidade de uma falha de equipamentos durante uma partida, se constatada pelo
monitor/organizador, a mesma será reiniciada.

Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) – Praia Games 2019

Parágrafo 2° - Não será permitida à utilização de hardware próprio e instalação de drivers em qualquer
hipótese.
Parágrafo 3° - Quaisquer ocorrências não previstas anteriormente serão exclusivamente decididas pela
organização da competição.
Parágrafo 4° - Os organizadores do evento se reservam ao direito de proceder qualquer modificação no
regulamento da competição e se necessário sem aviso prévio.
Parágrafo 5° - As decisões da organização da competição são únicas e incontestáveis, não cabendo
quaisquer espécies de recursos ou apelações.

