PRAIA GAMES 2019
Campeonato de FORTNITE
Sobre o Evento
Esta competição fará parte do evento denominado PRAIA GAMES 2019 e será realizada nos dias 14 a 15 de
setembro de 2019, no Pavilhão de Eventos Jair Rodrigues.
O jogo escolhido é o FORTNITE, a plataforma será o PC e as partidas serão jogadas em monitores de alta resolução.
O evento com entrada gratuita é aberto ao público em geral. Os interessados em participar da competição devem
estar portando seus documentos de identidade durante a inscrição e ao longo da competição. Os menores de 14
anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis para garantirem sua participação 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.
As inscrições deverão ser feitas no dia 13 de setembro, a partir das 15h00 ou dia 14 de setembro, das 10h00 às
12H00, mediante a doação 400 gramas de leite em pó, os quais serão doados para o Fundo de Solidariedade da
Cidade.
O time (squad) será formado em conformidade com a ordem de inscrição para participação no Campeonato.

Formato da Competição
Cada squad será composto por 4 players.
O torneio se baseia em SQUAD vs SQUAD com sincronização de tempo para ambos caírem na mesma sala. Os times
caem em lados opostos do ônibus, um para o lado direito e o outro para o lado esquerdo.
Caso os jogadores não caiam na mesma partida após 5 tentativas, seguira com o modo personalizado com apenas os
2 times na partida, quem ganhar avança para próxima etapa.
Demais informações e especificidades da competição serão fornecidas pela Organização na área de disputas.

Equipamento empregado nas disputas
As partidas serão disputadas em equipamentos em conformidade com a seguinte configuração mínima:









Processador i7 7700 3.6ghz;
Placa mãe gigabyte H270M-gaming3;
Memória ddr 4 16gb;
ssd 120G, Fonte 700W;
Placa de vídeo GTX1050;
gabinete;
Win 10 pró;
Periféricos necessários e compatíveis com o jogo da competição.
*sujeito à alteração

Game
O jogo empregado na competição será o FORTNITE.

Prêmios
1º Lugar – R$ 1.000,00 (mil reais)
2º Lugar – R$ 600,00 (seiscentos reais)
3º Lugar – R$ 400,00 (quatrocentos reais
Os valores serão divididos pelo grupo formado por quatro competidores
Configurações das partidas para as fases eliminatórias*
* A configuração das partidas é de responsabilidade dos juízes.
ELIMINATORIAS – MD1
OITAVAS – MD1
QUARTAS – MD1
SEMI- FINAL – MD1
FINAL – MD3

Escolha de equipe e uso de Pendrive
Não será permitido.
Não serão permitidos loads de options files não autorizados pela organização do campeonato, alterações nas notas
dos jogadores ou transferência manual dos jogadores entre clubes ou seleções.

Periféricos
Cada jogador deverá utilizar os periféricos cedidos pela organização do evento. É de responsabilidade de cada
participante a checagem do bom funcionamento dos periféricos antes do início da competição.

Outros
As partidas só começam ou recomeçam com autorização dos juízes.
Caso a energia elétrica sobre oscilação ou queda durante o jogo, ou ainda, o Pc apresente problemas técnicos e o
serviço de internet seja interrompido por qualquer motivo, a partida será reiniciada outro jogo.
O abandono dos periféricos em qualquer momento do jogo será de pleno e total risco de quem agir da citada forma.
Casos extraordinários, ou seja, extra regra, serão analisados e resolvidos pelo comitê organizador.

Distribuição dos jogadores
O sorteio do campeonato será feito pelo site do battlefy e todos podem acompanhar a tabela de seu celular a
qualquer hora do dia.

Horário de início das partidas
Sábado, dia 14 de setembro de 2019, às 13hrs.

Regras Gerais
Inscrição
Para participar da competição o interessado deverá efetuar sua inscrição no dia 13 de setembro, a partir das 15h00
ou dia 14 de setembro, das 10h00 às 14H00, mediante a doação 400 gramas de leite em pó.
As inscrições serão oferecidas aos interessados até atingir o limite de vagas disponíveis, 128 participantes. Após
atingir o limite de vagas fixadas, àqueles que chegarem depois do cumprimento desta meta, será oferecida a opção
de figurar em uma lista de espera, que poderá ser usada caso algum dos 128 inscritos iniciais não estejam na hora
marcada para o início da primeira rodada.

Sobre o Comitê Organizador, o Diretor de Competição e os Juízes
O comitê organizador do campeonato, além de ser responsável pelo desenvolvimento de todo o regulamento da
competição, terá função de julgar imparcialmente casos extraordinários inerentes a regras contraditórias ou que não
tenham sido citadas em todo o regulamento, com total autoridade para substituir ou adicionar novas regras no
decorrer da final nacional. Suas decisões deverão ser respeitadas sem nenhum tipo de objeção por parte de
federações ou jogadores.
O diretor de competição terá como funções sortear grupos se necessário, indicar os juízes de cada partida e terá
autoridade absoluta para dar avisos, eliminar jogadores e tomar parte no estudo de infrações para sanções em
conjunto com o comitê organizador do campeonato.
Os juízes fiscalizarão o andamento das sessões ou partidas que lhe forem designadas, durante as quais terão total
autoridade para fazer valer o regulamento da competição e interpretar situações ou regras controversas da maneira
que achar mais apropriada. A interpretação do juiz é irrevogável e não permite reclamações em nenhuma ocasião,
seja durante ou após o término da partida por parte dos competidores. O juiz terá ainda autoridade para dar
advertência aos jogadores.

Sobre as partidas e sessões
As partidas serão jogadas de acordo com a estrutura da competição e o horário fornecido pelo comitê organizador
da Competição.
Os jogadores deverão estar presentes na área do torneio em seus horários previstos, que serão divulgados de acordo
com o andamento da competição, para que se possa começar uma sessão de partidas. Após a liberação das estações

e chamada oficial dos juízes da competição, os jogadores terão 1(um) minuto para se apresentarem e ocuparem
seus postos nas estações designadas.
Durante uma partida oficial, os jogadores não poderão se comunicar com pessoas não envolvidas na mesma, como
pais ou torcida em geral, mesmo quando houver pauses no jogo. As pessoas envolvidas na partida são os jogadores e
os juízes da competição.
Os jogadores não devem sair de um jogo oficial em progresso, com exceção quando autorizados pelos juízes da
competição.

Sobre atrasos e WO
Jogadores que não se apresentarem no horário correto de suas partidas serão penalizados com a perda da partida
por WO. Não haverá tolerância de horário.
É solicitado aos participantes que se mantenham informados sobre horários de suas sessões e que estejam sempre à
disposição 15 minutos antes do horário previsto das mesmas, com o intuito de evitar atrasos e a perda de partidas
por WO.
Os jogadores são responsáveis pelo bom funcionamento e instalação de seus controles. Os oficiais do torneio
poderão ajudar os jogadores com assuntos técnicos, mas não atrasarão o horário do torneio por tais motivos,
acarretando em WO para o causador do atraso, caso não solucione o problema com agilidade.

Sobre o comportamento na competição
Se um jogador fizer algo que não esteja de acordo com as regras, seu adversário deverá paralisar a partida,
comunicar o juiz da mesma e solicitar a presença de um representante da organização. Não importa o tempo que
fique paralisado, esperar-se-á a presença do representante para dar solução ao caso. Após o término da partida, não
serão aceitas reclamações.
Os acompanhantes dos jogadores também não poderão falar ou dar dicas aos jogadores. Nos casos de insistência
deste procedimento, ocorrerá a desclassificação automática do jogador beneficiado por este procedimento.
Durante a partida será proibido qualquer tipo de conversa que não seja com relação ao jogo, com a intenção de
distrair o adversário. É importante que o silêncio seja preservado para a concentração no jogo.

Sobre o comportamento durante a partida
O jogador deverá permanecer, durante o jogo, sem xingamentos pesados, sem lamentações exageradas, sem
narrações do jogo, sem reclamações constantes e sem reações agressivas ou antiesportivas. Se o jogador levar três
advertências verbais será automaticamente eliminado do campeonato.

Sobre as comemorações
As comemorações deverão ser restritas, sem gritos exagerados e ou gozações diretas ao adversário.

Sobre casos específicos não citados anteriormente
O abandono da estação de jogo em qualquer momento será de pleno e total risco de quem soltou o controle.

Não serão toleradas brigas e discussões entre os adversários durante o campeonato. Se houver, o causador e o
envolvido serão eliminados da competição e convidados a se retirar do recinto.
Não será permitido fumar e nem consumir bebidas alcoólicas no recinto da competição.
É proibido o uso de palavras de baixo calão dentro do espaço do evento ou demais atitudes inconvenientes,
inadequadas e desproporcionais.

Direitos de uso de imagem e voz
Ao se inscrever para participar do evento, todos os participantes autorizam automaticamente, a título gratuito e de
pleno direito, de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável:


O uso, gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo, de seu nome, sua imagem e sua voz em fotos, arquivos
e/ou meios digitais ou não, bem como em cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, em qualquer
tipo de mídia e/ou peças promocionais, o que inclui televisão, rádio, jornal, cartazes, faixas, mala-direta,
Internet, ou seja, bens tangíveis ou intangíveis, para a ampla divulgação do Campeonato. A autorização
descrita acima não implica ou resulta em qualquer obrigação de divulgação nem de pagamento,
concordando ainda o vencedor, ao receber o prêmio, em assinar eventuais instrumentos neste sentido,
sempre que solicitado pela empresa organizadora do campeonato.



Os vencedores concordam em autorizar o uso de suas imagens, sons de voz e nomes, em TV, filmes, vídeos,
fotos e cartazes, anúncios em jornais e revistas, por prazo indeterminado, para a divulgação do evento, bem
como a utilização dos dados constantes no cadastro para comunicação de futuras ações promocionais, sem
qualquer ônus para a organização do Campeonato.

A simples participação neste Campeonato implica no total conhecimento e aceitação irrestrita deste Regulamento.

