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GLOSSÁRIO 

 

Lista titular: Os membros da equipe que 

estiverem jogando uma partida. Todos os 

outros membros da equipe são considerados 

reservas.  

Banimentos: Campeões removidos do jogo 

pelas duas equipes durante o processo de 

alistamento. 

Vitória automática: Quando uma equipe 

avança para a próxima fase do torneio sem 

jogar nenhuma partida. 

Partida: Uma partida de League of Legends com 

seleções e banimentos. 

Partida oficial (PO): Uma partida do torneio que 

já tenha progredido a um ponto em que não 

será mais permitido reiniciá-la, exceto no caso 

de circunstâncias extremas.  

Rodada: Série de partidas disputadas para 

avançar para a próxima fase do torneio. 

Geralmente, consistem em uma, três ou cinco 

partidas. Exemplo: Uma série de três partidas é 

uma melhor de três. 

Seleção de personagem: O processo de escolha 

de personagens. 

Lista: A escalação da equipe, composta da lista 

ativa e dos reservas. 

Reservas: Os jogadores que estão na lista, mas 

não fazem parte da lista titular.   

Equipe: Os jogadores que estão no mesmo 

time. 
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O QUE SÃO PARTIDAS ORGANIZADAS? 

As partidas organizadas são competições regionais de League of Legends. Qualquer pessoa pode 

organizar um torneio online ou offline, basta usar este documento e a infraestrutura de torneio criada 

pela Riot Games. Este documento define o padrão de fair play, conforme estabelecido pela Riot Games, 

e as regras das partidas organizadas, as quais são diferentes das regras das partidas profissionais, do 

circuito de desafios e das partidas ranqueadas. A versão em inglês do manual de regras do torneio é a 

autoridade máxima. 

CARGOS DO TORNEIO 

Os cargos a seguir foram definidos especificamente para os torneios e serão explicados ao longo do 

manual:  

 Oficiais do Torneio 

 Organizadores do torneio (OTs) 

 Juízes 

 Proprietários de estabelecimentos (PEs) 

 Narradores 

 Jogadores 

 Capitães de Equipe 

 Espectadores 

Os organizadores e juízes são os oficiais do torneio, ao passo que os proprietários e narradores são 

considerados parte da equipe de apoio. Um mesmo indivíduo pode ocupar todos os cargos acima.  

Os jogadores são os membros das equipes que estão participando do torneio, sejam eles titulares ou 

reservas.  

Apenas um jogador por equipe ocupa o cargo de capitão da equipe. 

Os espectadores são todos aqueles que não são jogadores nem oficiais do torneio. Membros da 

imprensa também são considerados espectadores. É proibido participar do torneio como jogador e 

oficial ao mesmo tempo. O conflito de interesses é evidente, então temos que ser bem rígidos. Sem 

exceções.  

ORGANIZADOR DO TORNEIO 

Os organizadores são responsáveis por garantir que o torneio aconteça sem empecilhos. A sua função é 

cuidar da logística do torneio e propiciar uma experiência boa tanto para os competidores quanto para 

os espectadores do evento. Siga os passos abaixo: 

 Inscreva o torneio na Riot Games 

 Providencie um local adequado para o torneio, seja online ou em um local físico 
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 Divulgue o torneio  

 Providencie uma equipe para ocupar os cargos do torneio 

 Providencie o material necessário para realizar o torneio 

 Envie os resultados do torneio para a Riot Games pontualmente através do sistema de suporte 

ao jogador. 

 Aprenda as regras oficiais contidas neste documento para evitar presepadas e mal-entendidos 

diversos. 

 

Os organizadores do torneio têm a palavra final em qualquer decisão de logística. Os responsáveis pela 

logística devem, dentre outras coisas: escolher o local do torneio, gerenciar os narradores, garantir que 

os equipamentos estejam funcionando, registrar o torneio, organizar a duração, os horários e os 

prêmios do torneio. 

JUIZ 

Nos eventos físicos, os juízes devem estar presentes para resolver conflitos, interpretar regras e tomar 

decisões oficiais.   

As responsabilidades do juiz são: 

 Cuidar de quaisquer violações das regras do jogo que presenciar ou que lhe forem informadas 

 Penalizar os jogadores que quebrarem as regras e ensiná-las aos outros oficiais 

Para garantir o conforto de todos, é essencial ter juízes reservas sempre disponíveis, de modo que, se o 

juiz precisar se ausentar por algum tempo, ele possa convocar um assistente. Se não houver ninguém 

para ocupar o cargo de juiz do torneio, o organizador deverá ocupar o cargo. 

Um torneio de larga escala exige a presença de uma quantidade razoável de juízes para ser realizado de 

modo eficiente. Se houver muitos juízes no evento, um deles deve ser designado ao cargo de juiz-chefe. 

Lembre-se de apresentar o juiz-chefe aos jogadores, no início do torneio, de modo que eles saibam 

quem procurar em caso de conflito. Quando os juízes não conseguirem chegar a um acordo, o juiz-chefe 

tem a palavra final. 

Os juízes têm autoridade para determinar infrações e aplicar penalidades. Além disso, os juízes têm 

autoridade para conduzir todos os procedimentos do torneio. Os procedimentos do torneio são, dentre 

outros: aplicar penalidades às infrações, manter um registro das listas ativas de cada equipe, conduzir a 

seleção de personagens e a escolha dos lados durante as partidas, confirmar se a escalação de 

personagens está correta, conduzir os procedimentos finais das partidas e registrar os resultados das 

partidas. 

NARRADORES 
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Os narradores são a parte da equipe de apoio responsável por comentar os jogos para os espectadores. 

Os oficiais do torneio devem acompanhar o trabalho dos narradores para que os comentários sejam 

justos e não atrapalhem as partidas.  

JOGADORES 

Os jogadores devem ter espírito esportivo sempre, ou seja, todo mundo deve estar com o Código dos 

Invocadores fresquinho na memória. Seguem abaixo mais regras: 

 Trate os oficiais do torneio, os outros jogadores e os espectadores com respeito e tenha espírito 

esportivo durante todo o evento 

 Seja pontual (em eventos físicos, isto significa que você deve chegar na hora certa!) e esteja 

preparado para o início do torneio e para o início das partidas 

 Informe quaisquer infrações (das regras ou da política do evento) que presenciar a um juiz ou 

organizador do torneio 

 Informe quaisquer discrepâncias nos dados referentes às partidas a um juiz ou organizador do 

torneio imediatamente 

 Informe a Riot de quaisquer discrepâncias no histórico ou ranqueamento das partidas 

imediatamente 

 Deixa a sua conta de League of Legends preparada em um servidor regional adequado, 

separando os campeões e as runas que você pode querer usar 

 Não se inscreva em torneios dos quais não puder participar 

 Informe-se sobre as regras estabelecidas pelo organizador do torneio (especialmente as regras 

da casa) 

 Providencie os equipamentos que o organizador do torneio listar como responsabilidade dos 

jogadores 

Estas responsabilidades são comuns mesmo em torneios grandes com ótima infraestrutura. 

CAPITÃO DA EQUIPE 

Todas as equipes devem escolher um jogador para desempenhar o papel de capitão da equipe. Os 

capitães são quem representará a equipe perante os oficiais do torneio. Além das responsabilidades 

comuns a todos os jogadores, os capitães devem: 

 Comunicar-se com os oficiais do torneio em nome da equipe 

 Comunicar-se com as outras equipes em nome da equipe 

 Dar a palavra final nas decisões da equipe durante o torneio 

 Comunicar tudo o que for preciso aos membros de sua equipe 

 Representar as opiniões da equipe como um todo, de modo imparcial  

Uma vez iniciado o torneio, o capitão da equipe só poderá ser trocado com a permissão dos juízes, 

geralmente apenas nos casos em que o capitão atual não puder mais participar do torneio. 
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ESPECTADORES 

Todos que comparecem a um torneio ou evento e todos que assistem online são considerados 

espectadores. Os espectadores devem ter espírito esportivo e não devem jamais interferir ou distrair os 

jogadores e os oficiais do torneio durante as partidas. Se um espectador presenciar uma violação das 

regras ou da política do evento, ele deve alertar um juiz o mais rápido possível, de modo que os 

encarregados possam resolver a questão com o menor grau de interferência possível. 

ELEGIBILIDADE 

Todos podem jogar em torneios sancionados, exceto por: 

 Indivíduos proibidos de participar pela política da Riot Games 

 Indivíduos proibidos de jogar pela lei local, pelo organizador do torneio ou pela gerência do 

estabelecimento 

 Funcionários da Riot Games, tanto os temporários, quanto os contratados. Esta regra não se 

aplica a torneios do tipo "jogue com ou contra os funcionários da Riot" 

 Os oficiais do torneio não podem participar do torneio em que estão oficiando 

Todos podem ocupar o cargo de oficial de torneio, exceto: 

 Indivíduos especificamente proibidos de participar pela Riot Games 

 Indivíduos especificamente proibidos de participar pela política do torneio 

 Indivíduos que quiserem participar do torneio como jogadores 

Os oficiais do torneio e a equipe de apoio não podem arbitrariamente proibir ninguém que estiver 

conforme as regras acima de participar de um torneio.  

ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO 

MAPAS E MODOS DE JOGO: 

Todos os torneios sancionados pela Riot devem usar mapas oficiais de League of Legends Atualmente, 

os mapas são: Summoner's Rift, Twisted Treeline, Crystal Scar e Howling Abyss. As regras e condições de 

vitória padrão se aplicam a todos os mapas. Os organizadores e participantes do torneio não têm 

permissão para alterar as regras e condições de vitória do mapa/partida para criar um tipo de jogo 

alternativo. Nós realizamos vários testes para verificar se os modos de jogo que criamos estão 

equilibrados, portanto, para garantir um jogo justo, só damos suporte oficial aos nossos próprios mapas. 

Sinta-se livra para criar modos de jogo personalizados, porém, infelizmente, só podemos sancionar 

torneios que sigam as regras estabelecidas neste manual. 

A seleção e os banimentos de personagens devem ser conduzidos da mesma forma que são conduzidas 

no nosso cliente (Normal, Competitivo, Todos Aleatórios ou Torneio Competitivo). 
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Os organizadores do torneio devem evitar mudar os mapas num espaço inferior a três dias antes do 

início do evento e têm a responsabilidade de informar todas as mudanças aos competidores.  Quando 

faltarem apenas dois dias, não tem mais volta. Nada de mudanças, substituições, trocas e alterações 

pensadas com cuidado. Não seria justo com os jogadores, então não faça. 

CHAVEAMENTO 

Os torneios sancionados pela Riot devem usar um dos sistemas de chave a seguir: Partida Única, 

Eliminatória Dupla e Sistema Suíço. Também aceitamos uma fase de grupos com ponto corrido, 

contanto que ela leve a um dos sistemas mencionados.  

Partida Única: Sistema de chaves em que dois oponentes se enfrentam em uma partida e o 

perdedor é eliminado.  

Eliminatória Dupla: Sistema de chaves em que as equipes são eliminadas ao perder duas 

partidas.  

Sistema Suíço: Estilo de torneio em que há um número predeterminado de rodadas  baseado no 

número de equipes. Todas as equipes participam de todas as rodadas (ninguém é eliminado). A 

colocação na tabela do torneio é baseada no total de pontos ganhos pelas equipes ao longo das 

rodadas. Para saber mais sobre o método de pontuação do sistema suíço, consulte o Apêndice: 

Sistema suíço. 

Pontos Corridos: Todas as equipes se enfrentam.  

Nos torneios sancionados, as chaves devem ser definidas por sorteio. Assim, não há possibilidade de 

manipulação por parte dos jogadores nem dos oficiais. 

PARA CONHECER OS PRÓS E CONTRAS DE CADA UM DOS TIPOS DE 

CHAVEAMENTO, CONSULTE APÊNDICE C:  FALE CONOSCO 

DÚVIDAS E CRÍTICAS 

Caso queira fazer uma crítica ou pergunta, há uma série de canais disponíveis, dependendo do seu 
objetivo.  Várias das suas dúvidas podem ser resolvidas pelo organizador do torneio. Dúvidas referentes 
às regras e à arbitragem do torneio devem ser dirigidas ao juiz.  Caso tenha alguma dúvida que esteja 
além do escopo da responsabilidade do organizador (ou caso queira nos informar como foi o andamento 
do torneio), fale diretamente conosco. 

Ao utilizar qualquer um destes canais, favor informar: 

 Nome completo 

 Nome de Invocador 

 E-mail 

 Nº de ID do torneio que corresponde à sua pergunta ou comentário 

 Qual é a sua crítica ou dúvida 
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AONDE DIRIGIR SUAS CRÍTICAS E COMENTÁRIOS 

DIRIJA-SE AO ORGANIZADOR DO TORNEIO PARA: 

a. Fazer críticas e comentários sobre o torneio 
b. Resolver dúvidas sobre o torneio do qual participou/ao qual assistiu 
c. Resolver dúvidas sobre a premiação 

 DIRIJA-SE AO JUIZ PARA: 

a. Resolver dúvidas sobre a arbitragem do torneio 
b. Resolver dúvidas gerais sobre as regras do torneio 

DIRIJA-SE À RIOT SE/PARA: 

a. O seu problema não puder ser resolvido por um organizador ou juiz 
b. Fazer críticas ou comentários sobre um torneio, juiz ou organizador 
c. Receber prêmios do torneio 
d. Sanar dúvidas sobre o regulamento e as regras que o organizador não souber responder 

CONTATOS DA RIOT: 

Suporte ao Jogador de League of Legends  

https://support.leagueoflegends.com/home 

 

 

. 

PROCEDIMENTOS PARA INICIAR A PARTIDA 

É importante deixar os horários e procedimentos claros para todos os jogadores e oficiais do torneio, de 

modo que ele possa correr sem empecilhos. Os atrasos tendem a se acumular, criando um efeito bola 

de neve que afeta todo o torneio, por isso é importante cumprir os horários. Ninguém vai para 

participar de um torneio sem fim. Além do mais, o cansaço dos jogadores e organizadores é algo que 

prejudica bastante o andamento do torneio. Se não acredita, é só conferir a baderna épica que 

aconteceu no World Elite vs. CLG.eu, na 2ª Temporada do World Playoffs. Aprenda com os nossos erros 

e mantenha as partidas pontuais. 

HORÁRIO DAS RODADAS 

O horário das rodadas é definido pelo organizador, podendo ser um horário específico, ou assim que a 

rodada anterior terminar. Todos os jogadores e oficiais devem estar prontos quando chegar a hora de 

começar a rodada. É responsabilidade dos oficiais divulgar os horários ao público. É responsabilidade do 

capitão da equipe fazer com que sua equipe seja pontual e esteja pronta na hora de começar a rodada.  

http://www.riotgames.com/articles/20121007/537/pulling-plug-world-playoffs-day-three
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Caso haja uma problema no cliente ou servidor do League of Legends que esteja fora do controle dos 

oficiais do torneio, consulte o Apêndice B: Dificuldades Técnicas 

Para calcular aproximadamente a duração de cada fase do torneio, consulte o Apêndice B: Dificuldades 

Técnicas. 

PREPARATIVOS 

Os preparativos correspondem aos dez (10) minutos que precedem a rodada e aos cinco (5) minutos 

entre as partidas. As equipes devem usar este tempo para verificar se está tudo preparado. Durante os 

preparativos, os jogadores devem: 

 Entrar com suas respectivas contas no cliente no servidor correto 

 Criar ou entrar em um salão de partidas e, se necessário, comunicar o nome da partida ao OT 

 Escolher runas e talentos 

 Configurar e verificar o equipamento  

 Informar ao capitão da equipe, à equipe adversário e ao OT que estão prontos 

O organizador não precisa esperar o tempo acabar se todos os jogadores já estiverem prontos. 

SELEÇÃO E BANIMENTO DE PERSONAGENS 

O organizador do torneio deve anunciar qual equipe escolherá o lado do mapa e os banimentos. Ver 

Apêndice A: Sugestões como realizar a escolha do lado do mapa. Se a rodada tiver mais de um jogo, a 

escolha do lado do mapa deve alternar entre as equipes.  

FALHA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO 

Se um jogador encontrar problemas em qualquer equipamento fornecido pelo organizador do torneio 

durante os preparativos, ele deve comunicar ao juiz imediatamente para que algum responsável possa 

resolver o problema. Se o problema levar mais de 30 minutos para ser resolvido, o atraso deverá ser 

comunicado à Riot Games. A cada 30 minutos, o organizador do torneio deve informar aos jogadores 

envolvidos qual é a situação atual e que passos estão sendo executados na resolução do problema. 

PROCEDIMENTOS DA PARTIDA  

PARTIDA OFICIAL  

Uma partida oficial (PO) é uma partida em que todos os dez jogadores entraram no mapa e que já 

progrediu a um ponto de interação significativa (ver abaixo). Após obter o status de PO, os resultados da 

partida passam a ser considerados oficiais e ela não pode mais ser reiniciada. As POs só serão reiniciadas 

em casos extremos e deverão contar com nova seleção de personagens e novos banimentos. Condições 

para uma partida se tornar oficial:  
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 Qualquer jogador atacar ou usar uma habilidade contra uma tropa, monstro da selva, estrutura 

ou campeão inimigo. 

 Os jogadores inimigos já terem entrado no campo de visão uns dos outros 

o Exceção: O feitiço Clarividência não torna a partida oficial  

 Adentrar ou lançar uma habilidade na selva do território inimigo, o que inclui atravessar o rio e 

adentrar a selva do território inimigo através das passagens nas moitas 

 A partida chegar a dois minutos (00:02:00) 

PAUSAS 

Além do tempo de pausa alocado para cada partida, os jogadores podem pausar o jogo com supervisão 

de um oficial do torneio. Os jogadores não podem deixar a área de jogo durante as pausas, a menos que 

recebam autorização oficial. 

 Pausa supervisionada: Os oficiais podem pausar a partida quando quiserem  

 Pausa da equipe Cada equipe tem direito a cinco (5) minutos de pausa por partida, que poderão 

usar nas seguintes situações: 

o Desconexão acidental 

o Hardware ou software com defeito (p. ex: monitor apagado, periféricos desabilitados, 

erros no jogo) 

o Problemas físicos que atrapalhem o jogador (p. ex: cadeira quebrada) 

Em circunstâncias extraordinárias, os jogadores podem pedir aos juízes mais tempo de pausa depois que 

os cinco minutos tiverem expirado. Neste caso, a equipe deve alertar o juiz e continuar jogando até que 

ele decida se vai conceder a pausa ou não. A decisão caberá somente ao juiz.  Se o oficial determinar 

que a resolução do problema exige tempo demais, os jogadores terão que continuar jogando sem fazer 

a pausa. 

 Retomada da partida: A equipe que pausar o jogo só poderá retomar a partida com autorização 

de um oficial e todos os jogadores devem estar em seus devidos lugares 

 Pausas não autorizadas: Se um jogador pausar ou retomar a partida sem permissão após o fim 

do tempo alocado ou não retomar a partida dentro do intervalo de tempo alocado, ele estará 

sujeito a penalidades, em conformidade com as regras do torneio. 

 Comunicação entre os jogadores durante as pausas: Ao contrário da LCS, os jogadores têm 

permissão para discutir a partida e estratégias com seus companheiros durante as pausas 

PROCEDIMENTOS PARA FINALIZAR PARTIDAS 

Em determinadas situações, os organizadores podem precisar terminar uma partida ou rodada antes 

delas chegarem ao fim. Geralmente, isso acontece devido a dificuldades logísticas (p. ex: o horário de 

fechar o estabelecimento). Os jogadores devem usar o método abaixo para determinar os vencedores 

da rodada quando não for possível concluir uma partida: 
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Quando quiserem finalizar uma partida, os juízes devem comunicar os jogadores 10 minutos antes. Além 

do aviso de 10 minutos de antecedência, o jogo deve durar, no mínimo, 20 minutos. Ou seja, o juiz só 

poderá dar o aviso com 10 minutos de antecedência quando o relógio do jogo chegar a 10 minutos. 

Depois que os 10 minutos acabarem, a equipe com mais ouro vence a partida. O dado é conferido 

através do jogo, geralmente usando o modo de espectador. 

Se o ouro estiver empatado, os juízes devem usar os critérios de desempate a seguir, nesta ordem: 

 Número de torres destruídas por equipe 

 Número de abates por equipe 

 Quantidade de ouro ganha pelo campeão com maior ganho de ouro. Se houver empate, 

comparar a quantidade de ouro ganha pelo segundo campeão com maior ganho de ouro de 

cada equipe. Se houver empate, continuar comparando o terceiro, quarto e quinto campeões 

com maior ganho de ouro de cada equipe, até que um deles não esteja empatado. 

 Caso todos os critérios acima empatem, o organizador do torneio deve determinar o vencedor 

no cara ou coroa, ou usando algum outro método de sorteio. 

Não é possível acessar alguns destes dados no decorrer da partida, de modo que as equipes não terão 

como compará-los. Um oficial do torneio deverá entrar na partida como espectador para comparar os 

dados necessários para determinar o vencedor. 

Nas rodadas que consistirem em mais de um partida, o juiz só poderá usar o método acima para concluir 

a partida em curso. Após o fim da partida, o juiz deverá usar o método abaixo para determinar o 

vencedor da rodada. 

O vencedor da rodada será a equipe com o maior número de vitórias em partidas concluídas 

naturalmente. Caso haja empate, o vencedor será a equipe com maior número de vitórias (incluindo as 

partidas cortadas pela metade). 

Os organizadores do torneio devem escolher um método para registrar as vitórias e derrotas. Os 

organizadores também devem informar aos jogadores como o resultado será registrado antes do início 

da competição. 

Após o fim da rodada, o capitão de cada equipe deve informar os resultados aos oficiais do torneio. Caso 

a rodada consista em mais de uma partida, as duas equipes devem apresentar a pontuação da partida 

em questão. 

Ao receber todos os relatórios da rodada, o organizador do torneio deve atualizar as chaves e informar 

aos jogadores sobre a próxima rodada o mais rápido possível.  

Para sugestões de como registrar resultados de partida, conferir Apêndice A: Sugestões. 

ABANDONAR O TORNEIO 
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Ao decidir abandonar o torneio, a equipe deve informar aos oficiais de que não deseja mais participar da 

competição. As equipes podem se dirigir aos OTs para abandonar o torneio quando quiserem. Caso o 

torneio possua uma política estabelecida para desistências, a equipe estará sujeita às regras do torneio.  

Exemplo: Como não havia política de reembolso, os Gragas Gorozeiros não foram reembolsados quando 

decidiram abandonar o torneio. Agora, vão ter que lavar prato pra pagar a conta do fiado que fizeram 

no bar do torneio. 

Abandonar o torneio não impede os oficiais de penalizar determinado jogador nem anula quaisquer 

penalidades que ele já tenha recebido. 

Se uma equipe não comparecer ou ainda não estiver pronta na hora marcada, o oficial do torneio pode 

eliminá-la para manter os horários combinados com o resto dos competidores. Se nenhuma das duas 

equipes aparecerem, as duas podem ser eliminadas, então sejam pontuais!  

Se um jogador abandonar o torneio, ele só será removido da lista da equipe depois que o torneio 

terminar e os prêmios forem entregues. Se o número de jogadores de uma equipe ficar abaixo do 

mínimo necessário para determinada modalidade de partida, os oficiais do torneio devem eliminar a 

equipe.  

Se, durante uma rodada, uma equipe quiser sair do torneio, ou os oficiais precisarem tirar uma equipe 

do torneio, ela só sairá após desistir da rodada em curso. Saídas e desistências devem ser anunciadas 

publicamente a todos os competidores. 

ESPECTADORES E TRANSMISSÃO 

ASSISTIR AO VIVO 

Os espectadores têm permissão para comparecer ao local do evento, contanto que não interfiram nos 

procedimentos do torneio. Os espectadores devem obedecer às regras abaixo: 

 Quem não estiver participando da rodada pode assistir à partida de outros jogadores 

 Os espectadores não podem se comunicar com os jogadores que estiverem participando de uma 

rodada em hipótese alguma. 

 Se um espectador vir alguém quebrando as regras, ele deve informar o organizador do evento 

ou um juiz 

ASSISTIR NO JOGO 

Quem não estiver participando da rodada pode assistir dentro do jogo, contanto que não interfira no 

torneio. Caso estejam realizando transmissão das partidas, os organizadores do evento podem proibir a 

visualização delas por meio do jogo. As regras abaixo aplicam-se aos espectadores dentro do jogo: 
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 Quem não estiver participando da rodada pode usar o modo de espectador do jogo para assistir 

aos outros jogadores, no PVP.net  

 Os espectadores não podem se comunicar com os jogadores que estiverem participando da 

rodada em hipótese alguma 

 Se um espectador vir alguém quebrando as regras, ele deve informar o organizador do evento 

ou o juiz 

TRANSMISSÃO DE TORNEIOS 

O organizador do evento pode transmitir (ou providenciar alguém que transmita) a competição pela 

internet, ao vivo, ou por qualquer outro meio, contanto que não atrapalhe o torneio. As transmissões 

devem seguir as regras abaixo: 

 É permitido transmitir e narrar as partidas 

 A transmissão não pode interferir na integridade do torneio 

 A transmissão não pode interferir nos horários e intervalos das partidas  

Os organizadores do torneio devem decidir se os participantes têm permissão para realizar transmissões 

privadas e, também, se poderão transmitir jogos que não serão transmitidos pelo torneio. Se a 

transmissão interferir na integridade do torneio, o organizador tem autoridade para interrompê-la.  

COMPORTAMENTO NO TORNEIO 

É responsabilidade de todos os participantes do torneio ter espírito esportivo, de modo que a 

competição seja saudável para todos. Regras de conduta claras garantem um torneio agradável e 

resolvem possíveis problemas de tendenciosidade. É aconselhável organizar um código de conduta (caso 

você já não tenha um) para que o torneio possa transcorrer sem desavenças. 

O CÓDIGO DOS INVOCADORES 

Todos os participantes do torneio, incluindo jogadores, juízes e organizadores, devem ler e concordar 

com os termos do Código dos Invocadores, dentro e fora das partidas. Na verdade é muito simples: 

basta não agir feito um idiota, mas caso você queira refrescar a memória, é só clicar no link: 

http://na.leagueoflegends.com/articles/The_Summoners_Code 

Os jogadores que desrespeitarem o Código dos Invocadores durante o torneio poderão ser penalizados, 

além de receber sanções da Riot Games ou da justiça. 

DIRETRIZES PARA OS OFICIAIS DO TORNEIO 

Os organizadores e juízes do torneio devem dar o exemplo, aderindo às diretrizes de comportamento 

listadas neste documento. Isto fará com que todos os jogadores tenham um torneio justo e consistente. 

http://na.leagueoflegends.com/articles/The_Summoners_Code
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Os organizadores e juízes devem ser transparentes e imparciais ao tomar decisões oficiais. Eles devem 

se comunicar com clareza, especialmente quando estiverem dando instruções ou penalizando alguém.  

Os organizadores e juízes devem comunicar de boa- fé todas as decisões referentes ao torneio que 

tomarem. Todos os oficiais do torneio compartilham do mesmo objetivo: fazer com que os jogadores 

tenham uma experiência justa e agradável ao longo do torneio.  

Os juízes têm autoridade para determinar infrações e aplicar penalidades. Além disso, os juízes têm 

autoridade para conduzir todos os procedimentos do torneio. Eles incluem, dentre outros: aplicar 

penalidades às infrações, manter um registro das listas ativas de cada equipe, conduzir a seleção de 

personagens e a escolha dos lados durante as partidas, confirmar se a escalação de personagens está 

correta, conduzir os procedimentos finais das partidas e registrar os resultados das partidas. 

Os organizadores do torneio têm a palavra final em qualquer decisão de logística. Os responsáveis pela 

logística devem, entre outras coisas: escolher o local do torneio, gerenciar a narração, garantir que os 

equipamentos estejam funcionando, registrar o torneio, organizar a duração, os horários e os prêmios 

do torneio. 

DIRETRIZES PARA OS ESPECTADORES 

Os espectadores serão bem-vindos para assistir ao torneio, contanto que não atrapalhem os jogadores e 

os oficiais. Eles devem seguir as regras e as diretrizes listadas neste documento. Os espectadores podem 

e devem informar todas as violações de regras que presenciarem aos oficiais do torneio. 

COMUNICAÇÃO ENTRE JOGADORES 

É responsabilidade dos jogadores seguir as diretrizes de comunicação listadas abaixo: Comunicar-se de 

maneira apropriada com os oficiais, capitães e outros jogadores faz com que a experiência do torneio 

seja mais transparente para todos os envolvidos. 

Toda a comunicação entre jogadores e oficiais do torneio deve passar pelo capitão da equipe. Isto reduz 

os mal-entendidos e facilita o trabalho dos oficiais. 

Os jogadores podem se comunicar com seus companheiros e adversários, contanto que não violem 

nenhuma das regras mencionadas neste documento.  

Os jogadores que estiverem participando de uma rodada não podem se comunicar com jogadores de 

outras equipes, com seus substitutos, nem com os espectadores. Se houver necessidade, os jogadores 

poderão se comunicar com os OTs por meio de seus capitães. É proibido se comunicar com jogadores e 

espectadores fora da rodada, podendo acarretar em penalidades. 

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE 

Os jogadores podem e devem criar uma identidade para sua equipe. Isto inclui, dentre outras coisas, dar 

nome à equipe, criar uniforme, escudo, faixas etc.  
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O juiz do torneio pode proibir qualquer material inadequado. São materiais inadequados, por exemplo: 

 Referências a drogas ilícitas, tabaco, marcas de produtos e temas questionáveis (a critério do 

organizador)  

 Material relacionado a atividades ilegais na região do torneio, como jogos de azar, empresas, 

serviços ou produtos que promovem ou estimulam tais jogos. 

 Material difamatório, obsceno, profano, vulgar, repulsivo, ofensivo ou sugestivo que descreva 

ou represente funções fisiológicas, enfermidades ou qualquer coisa que uma pessoa de bom 

senso julgaria socialmente inaceitável. 

 Publicidade para produtos ou sites pornográficos 

 Materiais que contenham marcas registradas, conteúdo protegido por direitos autorais ou 

outras formas de propriedade intelectual sem o consentimento do proprietário, ou qualquer 

coisa que possa submeter o organizador do torneio e seus afiliados a processos por infração, 

apropriação indevida e outras formas de competição injusta. 

 Material que possa ofender uma equipe ou jogador adversário,  qualquer pessoa, entidade ou 

produto 

 Passar-se por empregado da Riot também é absolutamente proibido 

Na maioria das vezes, conversar com a equipe utilizando ID inadequado e pedir que tomem uma 

providência já resolve o problema. Tente resolver as coisas amigavelmente antes de recorrer ao manual 

de regras. 

Os oficiais do torneio têm permissão para alterar levemente os nomes das equipes, caso haja mais de 

uma equipe com o mesmo nome no torneio. 

Por exemplo: Se duas equipes se inscrevem no torneio com o nome "Os cabulóticos", o organizador pode 

mudar os nomes para "Os cabulóticos A" e "Os cabulóticos B". 

DIVISÃO DOS PRÊMIOS 

A divisão dos prêmios ocorre quando uma equipe decide dividir os prêmios de forma diferente da 

proposta pelo organizador. Cabe ao organizador decidir se os jogadores podem organizar a divisão de 

prêmios que ainda não receberam no torneio. Os organizadores devem tomar esta decisão antes do 

torneio começar e não poderão voltar atrás depois. Havendo permissão, os jogadores poderão acordar a 

divisão dos prêmios em qualquer parte do torneio, contanto que a divisão não envolva a saída de 

ninguém, nem atrapalhe as partidas. Os resultados das partidas devem ser determinados por meio do 

jogo, sendo proibidos sorteios e acordos.  

Mesmo que o organizador permita a divisão dos prêmios, ele não deve facilitar o processo. Pelo 

contrário, deve distribuir os prêmios conforme a colocação final do torneio. Os jogadores devem decidir 

entre si como dividir os prêmios. A Riot sempre distribui os prêmios conforme a colocação final dos 

torneios.  
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CRÍTICAS E COMENTÁRIOS SOBRE O TORNEIO 

Os jogadores podem apelar ao juiz-chefe para recorrer das decisões tomadas pelos juízes. O juiz-chefe 

(ou o organizador do torneio, caso não haja juiz-chefe) dará a palavra final. 

Este documento delimita um arcabouço que ajudará jogadores e oficiais de torneio a realizarem bons 

torneios. Ao se deparar com um problema, aconselhamos todos a tentarem resolvê-lo através do 

diálogo, buscando a satisfação mútua com este documento como diretriz. Além disso, encorajamos os 

participantes a levar críticas sobre o evento aos organizadores e juízes.  

Nós analisamos as críticas e reclamações e levamos as violações mais graves a julgamento no nosso 

Comitê de Penalidades interno. Caso queira nos informar sobre uma atitude muito ofensiva por parte de 

um juiz-chefe ou organizador, consulte o Apêndice C: Fale com a Riot 

INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Há dois tipos básicos de violação: os erros cometidos por engano por parte de jogadores ou equipes e as 

violações intencionais que buscam tirar vantagem das coisas. As primeiras são infrações simples de se 

resolver, enquanto as segundas são bem mais graves. 

PENALIDADES 

Ao presenciarem uma infração durante o torneio, os juízes deverão atribuir penalidades conforme as 

diretrizes estabelecidas neste documento. Proprietários dos estabelecimentos, organizadores do torneio 

e demais oficiais não devem atribuir penalidades, devendo sempre buscar algum juiz.  

Os juízes devem comunicar a infração, a penalidade e demais informações pertinentes ao jogador 

infrator, à sua equipe e à equipe adversária de forma clara e concisa. Os juízes podem acrescentar 

tempo de pausa a uma partida caso tomem mais de três minutos para atribuir uma penalidade. 

O juiz deve sempre determinar a infração primeiro e, depois, aplicar a penalidade prescrita. O juiz nunca 

deve fazer o processo contrário, isto é, atribuir uma penalidade e, depois, encontrar uma infração que 

se adeque à penalidade imposta. As regras têm um motivo para existir e inventar moda só traz 

problema a longo prazo. 

Os juízes devem tomar decisões imparciais, e o nível de habilidade do jogador ou da equipe não deve 

influenciar infrações e penalidades.  

As penalidades podem se aplicar à equipe como um todo ou a um indivíduo dentro da equipe. As 

consequências podem se aplicar a uma rodada ou persistir ao longo de todo o torneio. 

Nenhuma equipe pode anular as penalidades atribuídas aos seus adversários. Regras são regras, elas 

devem ser cumpridas independentemente da confiança ou piedade da oposição. 

As penalidades são: 
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Advertência: Aviso oficial e registrado que o jogador ou equipe recebe ao cometer uma infração leve. É 

importante registrar as advertências para que as infrações futuras sejam devidamente penalizadas. 

Banimento anulado: Impede a equipe infratora de banir um campeão durante a fase de alistamento da 

próxima rodada. 

Exemplo: Durante a segunda rodada, os Gragas Gorozeiros cometeram uma infração e perderam o 

direito de banir. No alistamento da terceira rodada, eles não poderão banir um campeão.  

Para cumprir a penalidade, o juiz deve instruir a equipe a não selecionar o primeiro banimento e deixar 

o tempo esgotar. 

Escolha do lado anulada: Passa a decisão de ordem de alistamento e de escolha do mapa para a equipe 

adversária.  

Partida perdida: Infrações graves podem ser penalizadas com a derrota da partida em curso. 

Rodada perdida: Infrações mais graves ainda podem levar a equipe a perder a rodada inteira. 

Desqualificação: As infrações mais severas podem acarretar em desqualificação do torneio. Na maioria 

dos casos, a desqualificação se aplica à equipe inteira. As equipes desqualificadas do torneio renunciam 

a quaisquer que ainda não tiverem recebido, a menos que a desqualificação seja resultado de uma série 

de penalidades progressivas ao longo do torneio. As equipes desqualificadas por meio de penalidades 

progressivas serão premiadas conforme sua colocação no final do torneio. 

Em alguns casos, o juiz pode desqualificar apenas um jogador da equipe, em vez da equipe inteira. O juiz 

pode tomar esta decisão somente se a infração cometida pelo jogador não afetar a equipe adversária e 

se não tiver envolvido os outros membros da equipe. Geralmente, isto acontece quando o jogador 

comete a infração severa de comportamento antiesportivo. Neste caso, a equipe poderá continuar no 

torneio caso tenha um jogador reserva disponível. Se a equipe não tiver um jogador reserva, ela terá 

que abandonar o torneio. 

PROGRESSÃO DE PENALIDADES 

a menos que haja instruções específicas, repetições da mesma infração devem acarretar nesta ordem de 

penalidades: advertência, advertência, escolha de lado anulada, banimento anulado, partida perdida, 

rodada perdida e desqualificação. 

Por exemplo: Os Gragas Gorozeiros estão tendo um dia ruim e acabaram cometendo uma infração que 

acarretou em anulação de banimento, na primeira rodada. Na rodada seguinte, cometeram a 

mesmíssima infração. Como já é a segunda vez, foram penalizados com a perda da fortuna da próxima 

rodada. Aprendam com os seus erros para não receberem a mesma marretada que os Gorozeiros! 

VIOLAÇÃO DO TORNEIO – ATRASO 
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Esta infração ocorre quando uma equipe não está pronta para jogar no horário marcado para começar a 

partida. As equipes devem ser pontuais e estar prontas na hora de começar a partida. Quando a equipe 

se atrasa, ela atrasa o torneio inteiro. 

Há uma tolerância de três minutos antes da equipe receber uma das penalidades seguintes: Se a equipe 

atrasar menos de 10 minutos, ela perde a escolha do lado. Se a equipe atrasar mais de 10 minutos, ela 

perde a partida.  

As penalidades por atraso não se acumulam ao longo do torneio. As equipes que atrasam sempre 

acabam se ferrando sozinha. 

VIOLAÇÃO DO TORNEIO – AJUDA EXTERNA 

Ajuda externa ocorre quando uma equipe se comunica com espectadores, com a equipe adversária ou 

qualquer outra pessoa durante uma partida e o juiz determina que isto a coloca em situação de 

vantagem em relação à equipe adversária. 

Esta infração pressupõe que o infrator não estava tentando trapacear de propósito. Buscar levar 

vantagem de modo injusto durante uma partida configura conduta antiesportiva e é considerado 

trapaça.  

A penalidade para ajuda externa é uma advertência. 

VIOLAÇÃO DO TORNEIO – DESOBEDECER INSTRUÇÕES DO TORNEIO 

É responsabilidade dos jogadores seguir as instruções e comunicados oficiais do torneio. Quando os 

oficiais têm que ficar se repetindo ao longo de um torneio, isto causa atrasos e discussões 

desnecessárias sobre as regras.  

A penalidade para desobediência de instruções do torneio é a perda da prioridade de seleção de 

personagem. 

Desobedecer instruções direcionadas a uma equipe ou jogador é outro tipo de infração, categorizada 

como infração séria de conduta antiesportiva. 

CONDUTA ANTIESPORTIVA 

A conduta antiesportiva atrapalha o torneio e prejudica a sua segurança, espírito competitivo, diversão 

e integridade.  

Conduta antiesportiva e competitividade são coisas bem diferentes. Uma equipe extremamente 

competitiva pode acabar cometendo infrações contra os adversários e prejudicando a competição. 

Competitividade exacerbada não configura automaticamente conduta antiesportiva. Caberá ao juiz 

decidir se um jogador ou equipe está passando dos limites da esportividade, com base nas infrações 

listadas abaixo como parâmetro. 
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Pessoas não inscritas no torneio também podem receber penalidade por conduta antiesportiva.  

Há dois graus de infração de conduta antiesportiva: leve e séria. A menos que especifiquemos outra 

coisa, todas as infrações antiesportivas se enquadram nestas duas categorias. 

CONDUTA ANTIESPORTIVA LEVE 

Todos os jogadores têm direito a um torneio agradável e seguro, e os jogadores e equipes que 

infringirem este princípio devem ser alertados a parar com o que estão fazendo.  

A conduta antiesportiva leve ocorre quando um jogador ou equipe faz algo que atrapalha o torneio ou 

seus participantes. São exemplos disso, dentre outras coisas: 

 Linguagem chula ou vulgar 

 Exigir que um adversário seja penalizado, mesmo depois de o juiz ter deixado clara sua decisão 

 Jogar lixo no chão ou sujar o estabelecimento de qualquer maneira 

 Comportamento barulhento e incômodo por parte de um espectador  

A penalidade para conduta antiesportiva leve é uma advertência.  

CONDUTA ANTIESPORTIVA SÉRIA 

Esta infração se divide em três categorias e ocorre quando um jogador ou equipe age de uma das 

seguintes maneiras: 

 O jogador ou equipe desobedece instruções oficiais do torneio dirigidas a uma equipe ou 

jogador específico 

 Insultar alguém usando discurso preconceituoso contra determinada minoria (de raça, religião, 

gênero, deficientes etc.) 

 Demonstrar comportamento agressivo durante o torneio, ainda que não seja direcionado a 

ninguém específico. 

Os oficiais do torneio têm o direito de esperar que suas instruções sejam seguidas sem a necessidade de 

dar advertências.  

Ocorrências de preconceito serão resolvidas rapidamente, de modo a manter o ambiente seguro e 

agradável para todos os jogadores e espectadores.  

Ocorrências de comportamento agressivo, ainda que não direcionadas a alguém em específico, são 

incômodas e potencialmente perigosas. Tome bastante cuidado ao resolver este tipo de infração para 

evitar que as coisas se agravem. 

A penalidade para infrações graves é a perda da partida. 

CONDUTA ANTIESPORTIVA GRAVE 
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Enquadram-se em conduta antiesportiva grave os casos que forem extremos demais para serem 

considerados leves ou sérios. São exemplos de conduta antiesportiva grave, dentre outras coisas: 

 Quebrar intencionalmente equipamentos providenciados pelo organizador 

 Depredar o estabelecimento 

Esperamos que problemas deste tipo não surjam, porém, se for o caso, a penalidade para infrações 

graves é a desqualificação. Além disso, aconselhamos o organizador do torneio a pedir ao infrator que 

vá embora do estabelecimento e, em situações extremas, informar a polícia. 

CONDUTA ANTIESPORTIVA – CONLUIO 

Um conluio é um acordo entre equipes adversárias que busca enganar ou fraudar terceiros. 

Os jogadores não podem determinar os resultados das partidas através de acordos. Isto não faz parte do 

espírito competitivo e prejudica os outros participantes do torneio. 

A penalidade para conluios é a desqualificação das duas equipes. 

CONDUTA ANTIESPORTIVA – SUBORNOS E PAGAMENTOS 

As equipes não podem sair do torneio ou ceder uma partida ou rodada em troca de recompensas 

externas. Oferecer ou aceitar recompensas (suborno) para manipular uma partida vai contra o espírito 

competitivo. 

Os jogadores e oficiais do torneio são proibidos de oferecer recompensas e fazer apostas relacionadas 

às partidas. No caso do organizador do torneio, isto cria um conflito de interesses claro, sendo 

expressamente proibido. 

A penalidade para subornos e pagamentos é a desqualificação. 

CONDUTA ANTIESPORTIVA – COMPORTAMENTO AGRESSIVO 

Não há espaço para comportamento agressivo no ambiente do torneio, especialmente se direcionado a 

alguém em específico. Desnecessário dizer, é primordial que todos os participantes do torneio estejam 

em segurança. São exemplos disso, dentre outras coisas: 

 Ameaçar oficiais do torneio 

 Ameaçar espectadores 

 Violência contra qualquer participante ou espectador do torneio 

A penalidade para qualquer tipo de comportamento agressivo é a desqualificação do torneio. Além 

disso, aconselhamos o organizador do torneio a pedir ao infrator que vá embora do estabelecimento e, 

em situações extremas, informar a polícia. 
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CONDUTA ANTIESPORTIVA – ROUBO 

É responsabilidade dos jogadores manter seus pertences em segurança durante o torneio, porém, 

esperamos que nenhum participante roube ninguém. Além disso, esperamos que o material 

providenciado pelos organizadores não seja roubado. Até onde sabemos, roubar é crime. Pegar os 

pertences de outras pessoas intencionalmente durante o torneio não será tolerado. 

A penalidade para roubos é a desqualificação do torneio. Além disso, aconselhamos o organizador do 

torneio a pedir ao infrator que vá embora do estabelecimento e, em situações extremas, informar a 

polícia. 

CONDUTA ANTIESPORTIVA – TRAPACEAR 

Os jogadores têm o direito de esperar um tratamento justo e balanceado ao longo do torneio. Jogadores 

que quebram as regras intencionalmente buscando levar vantagem estão trapaceando. A trapaça não 

precisa ser bem sucedida para ser considerada uma infração. Exemplos de trapaça incluem, dentre 

outras coisas: 

 Qualquer tentativa, por parte do jogador, de assistir à sua própria partida ou obter informações 

de alguém assistindo à partida 

 Qualquer tentativa de modificar o cliente de League of Legends, jogar em um cliente não oficial 
ou usar softwares que fornecem informações não contidas no cliente do jogo, tais como: 

o Ajuste do zoom do jogo 
o Sinais na interface que facilitem os golpes de misericórdia ou indiquem o alcance das 

torres  
o Cronômetros que indicam o aparecimento dos monstros na selva 

Alguns programas, no entanto, não são considerados trapaça. Por exemplo: 
o Teamspeak, Ventrillo, Skype e outros VoIPs 
o Drivers e softwares para teclados/equipamento 

 Passar-se por outro jogador do torneio, jogar usando nome falso, o nome de invocador de outro 

de jogador ou compartilhar conta 

 Tentativa de danificar ou alterar o equipamento para provocar uma pausa ou atrasar o torneio, 

ou levar de vantagem de qualquer forma 

Explorar ou tirar vantagem de erros no jogo São exemplos de erro cujo uso indevido configura 

trapaça, dentre outras coisas: erro ao comprar itens, erro ao interagir com tropas neutras, erro 

no desempenho de habilidades de um campeão ou qualquer outra função do jogo, ficando a 

critério do juiz. 

 

A penalidade para trapaças é a desqualificação do torneio. 
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APÊNDICE A:  SUGESTÕES 

ORGANIZADORES DO TORNEIO 

Como organizador do torneio, você desejará realizar um evento agradável e bem sucedido, que 

transcorra sem problemas e de maneira que todos se divirtam.  Para que isto aconteça, eis alguns 

princípios que devem ser seguidos: 

 Converse com os jogadores: é importante se comunicar sempre para manter os jogadores 

informados de tudo que possa impactar na competição, seja de forma positiva ou negativa 

 Esteja bem preparado: não é possível prever o que acontecerá ao longo do torneio, por isso 

você deve ficar mais alerta que um patrulheiro de Yordle armado com sua zarabatana e se 

certificar de que haja um plano B para o caso de algo dar terrivelmente errado 

 Jogador em primeiro lugar: Lembre-se sempre das informações que os jogadores possuem e 

seja transparente ao conduzir o torneio e ao resolver possíveis problemas. Enquanto 

organizador, você possuirá muito mais informações do que os participantes e terá que se 

esforçar para mantê-los bem informados, evitando criar confusão.  

ESCOLHA DOS LADOS 

Há muitas formas de escolher os lados da partida, mas o mais importante é deixar o método claro para 

os jogadores com antecedência. 

 Sorteio: É um método justo, sem espaço para favoritismo ou tendenciosidade. 

 Por desempenho: Dar o direito de escolha à equipe que saiu melhor ou pior nas partidas 

anteriores também é uma forma simples e justa de escolher os lados, além de bonificar os 

vencedores ou compensar os perdedores. 

 Colocação na tabela: Usar a colocação da tabela como parâmetro é outra forma justa de dar o 

direito de escolha ao time melhor ou pior colocado. 

RELATÓRIO DAS RODADAS 

Uma das coisas mais importantes de que o torneio precisa é um método para os jogadores registrarem 

os resultados das partidas que seja simples e fácil de verificar. Seguem abaixo alguns métodos 

eficientes: 

 Faça com que os vencedores e os perdedores registrem os resultado e, então, compare-os. 

 Faça com que as equipes apresentem informações difíceis de forjar, como capturas de tela do 

salão de fim de partida 

 Abra processos para verificar informações incongruentes e resolver brigas a respeito de 

resultados 
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APÊNDICE B:  DIFICULDADES TÉCNICAS 

 

1. Certifique-se de que todas as conexões de rede estejam funcionando 
a. Conexões Wifi e Ethernet 

 
2. O jogo está instalado e atualizado em todos os computadores do torneio  

a. Se não estiver instalado, instale a última versão e configure a região correta 
 

3. Desative serviços de atualização automática 
a. Java 
b. Flash 
c. Windows 
d. iTunes 

Razão: estes serviços costumam minimizar as janelas abertas, podendo interromper o jogo.  
Quando se atualizam sozinhos, consomem banda da internet e memória RAM. 

 
4. Desative aplicativos carregados na inicialização desnecessários 

a. Ctrl-Alt-Del -> Iniciar gerenciador de tarefas -> Aba de processos 

Razão: muitos aplicativos são iniciados ao ligar o computador e consomem processador e 
memória RAM desnecessariamente. 

5. Altere a configuração do computador para "alto desempenho" 
a. Painel de controle -> Sistema e segurança -> Opções de energia 

Razão: o computador usa mais energia, mas obtém um desempenho melhor. 

6. Desative as mensagens da central de ações do Windows 
a. Painel de controle > Sistema e segurança > Central de ações > Alterar configurações da 

central de ações 

Razão:  As mensagens da central de ações do Windows podem minimizar o jogo, 
interrompendo-o. 

7. Realize uma limpeza de disco e uma desfragmentação 

Razão: isto fará com que o computador rode no desempenho máximo. 

8. Teste o desempenho do computador 

Razão: Teste para verificar se a GPU funciona na capacidade máxima enquanto o jogo está 
rodando. 

9. Certifique-se de que os dispositivos de áudio e VoIPs estão preparados e funcionando 
a. Teste a entrada do microfone e a saída de áudio  
b. Instale os VoIPs (Skype, Mumble, Ventilo, Teamspeak etc.)  
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c. Certifique-se de que eles não estão prejudicando o jogo 
 
Razão: os jogadores precisam se comunicar uns com os outros através dos VoIPs. 

APÊNDICE C:  FALE CONOSCO 

DÚVIDAS E CRÍTICAS 

Caso queira fazer uma crítica ou pergunta, há uma série de canais disponíveis, dependendo do seu 
objetivo.  Várias das suas dúvidas podem ser resolvidas pelo organizador do torneio. Dúvidas referentes 
às regras e à arbitragem do torneio devem ser dirigidas ao juiz.  Caso tenha alguma dúvida que esteja 
além do escopo da responsabilidade do organizador (ou caso queira nos informar como foi o andamento 
do torneio), fale diretamente conosco. 

Ao utilizar qualquer um destes canais, favor informar: 

 Nome completo 

 Nome de Invocador 

 E-mail 

 Nº de ID do torneio que corresponde à sua pergunta ou comentário 

 Qual é a sua crítica ou dúvida 

AONDE DIRIGIR SUAS CRÍTICAS E COMENTÁRIOS 

DIRIJA-SE AO ORGANIZADOR DO TORNEIO PARA: 

d. Fazer críticas e comentários sobre o torneio 
e. Resolver dúvidas sobre o torneio do qual participou/ao qual assistiu 
f. Resolver dúvidas sobre a premiação 

 DIRIJA-SE AO JUIZ PARA: 

c. Resolver dúvidas sobre a arbitragem do torneio 
d. Resolver dúvidas gerais sobre as regras do torneio 

DIRIJA-SE À RIOT SE/PARA: 

e. O seu problema não puder ser resolvido por um organizador ou juiz 
f. Fazer críticas ou comentários sobre um torneio, juiz ou organizador 
g. Receber prêmios do torneio 
h. Sanar dúvidas sobre o regulamento e as regras que o organizador não souber responder 

CONTATOS DA RIOT: 

Suporte ao Jogador de League of Legends  

https://support.leagueoflegends.com/home 

 

https://support.leagueoflegends.com/home
http://beta.na.leagueoflegends.com/en/community/prized-events
https://support.leagueoflegends.com/home%20/t%20_blank
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APÊNDICE D:  RECOMENDAÇÕES PARA DIFERENTES SISTEMAS DE 

CHAVEAMENTO 

PARTIDA ÚNICA 

O chaveamento de partida única é uma estrutura de torneio na qual uma equipe enfrenta a outra e 

somente a vencedora avança para a próxima rodada. Neste formato, a equipe derrotada é eliminada do 

torneio. 

Vantagens do chaveamento de partida única: 

 Fácil de organizar 

 Mais rápido e mais simples de determinar o vencedor  

 Mais fácil de explicar aos jogadores 

Desvantagens: 

 As equipes eliminadas mais cedo podem ficar descontentes com o torneio 

 O sorteio pode acabar eliminando algumas das equipes favoritas muito cedo 

 O sorteio favorece a rapidez do torneio em detrimento da habilidade dos jogadores 

O chaveamento de partida única trabalha na potência de 2 (8, 16, 32, 64 e assim por diante). Se o 

organizador não arranjar o número total de equipes, será necessário conceder vitórias automáticas para 

as equipes que sobrarem no sorteio da primeira rodada. Isto fará com que a próxima rodada tenha 

sempre duas equipes para competir entre si.  

O chaveamento da primeira rodada pode ser definido por sorteio ou baseado em algum critério 

estabelecido anteriormente pelo organizador. A maioria dos torneios independentes faz chaveamento 

por sorteio. Alguns torneios usam critérios preestabelecidos para determinar o chaveamento no sistema 

de partida única. Os critérios geralmente envolvem a colocação das equipes em torneios anteriores (ou 

em fases anteriores do mesmo torneio) ou o nível de habilidade dos jogadores (conforme definido por 

alguma avaliação anterior ao chaveamento). 

Há três formas diferentes de chavear os jogadores. Geralmente, o chaveamento é organizado de modo 

que o primeiro e o segundo colocado só se enfrentem na final, evitando que os favoritos sejam 

eliminados muito cedo. Por exemplo, em um grupo de oito colocados, a ordem abaixo faz com que as 

equipes melhor colocadas só se enfrentem no final do torneio, a menos que uma equipe menor faça 

uma campanha brilhante: 

1º colocado x 8º colocado 

4º colocado x 5º colocado 

 

3º colocado x 6º colocado 
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2º colocado x 7º colocado 

ELIMINAÇÃO DUPLA 

O chaveamento de eliminação dupla é uma estrutura de torneio na qual uma equipe enfrenta a outra, a 

vencedora avança e a perdedora cai para a chave dos derrotados. Ao cair para a chave dos derrotados, a 

equipe continua a jogar, enfrentando outras equipes que foram derrotadas na chave dos vencedores. A 

partida final coloca a equipe invicta da chave dos vencedores contra a última equipe restante da chave 

dos derrotados. Se a equipe da chave dos derrotados perder a partida (segunda derrota no torneio), ela 

é eliminada. 

Vantagens do chaveamento de eliminatória dupla: 

 É mais fácil de organizar do que os sistemas suíço e de grupos 

 Mais fácil de explicar aos jogadores 

Desvantagens: 

 Toma mais tempo do que o sistema de partida única 

O chaveamento de eliminatória dupla trabalha na potência de 2 (8, 16, 32, 64 e assim por diante). Se o 

organizador não arranjar o número total de jogadores, será necessário conceder vitórias automáticas 

para as equipes que sobrarem no sorteio da primeira rodada. Isto fará com que a próxima rodada 

sempre tenha duas equipes para competir entre si. As vitórias automáticas devem ser ganhas 

aleatoriamente na chave. 

SISTEMA SUÍÇO 

O sistema suíço é uma estrutura de torneio na qual as equipes participam de um número 

predeterminado de rodadas. Na primeira rodada, os confrontos são estabelecidos por sorteio. Nas 

rodadas seguintes, o sorteio continua, mas deve agrupar as equipes com desempenho parecido. Ao 

contrário dos sistemas de partida única e eliminatória dupla, as equipes não são eliminadas do torneio 

em momento algum. As equipes podem desistir a qualquer momento ou decidir participar de todas as 

rodadas do torneio. 

Vantagens do sistema suíço: 

 Todos os participantes jogam até o fim do torneio 

 As equipes enfrentam adversários de nível semelhante ao seu em todas as rodadas, exceto na 
primeira 

 O sistema faz com que a colocação final das equipes seja muito precisa 

Desvantagens: 

 Difícil de realizar sem a ajuda de softwares  

 É mais difícil de explicar que os chaveamentos de partida única e eliminatória dupla 
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Se houver o número suficiente de rodadas, o sistema suíço termina com uma equipe invicta e ranqueia 

as equipes abaixo a partir de uma série de critérios de desempate. Se o torneio acabar aí, ele acaba 

ficando muito parecido com o sistema de eliminatória por partida única. Para dar um pouco mais de 

emoção, o sistema suíço costuma ter uma segunda fase de mata-mata para decidir o campeão. 

Geralmente, a segunda fase consiste em chavear as oito equipes mais bem colocadas no sistema de 

eliminatória simples. 

SISTEMA DE GRUPOS 

Sistema de grupos é uma estrutura de torneio na qual as equipes são divididas em grupos e têm de 

enfrentar as outras equipes do grupo por um número estabelecido de vezes. As melhores equipes do 

grupo avançam para a fase seguinte do torneio, geralmente eliminatória. 

Vantagens do sistema de grupos: 

 As rodadas na fase de grupo testam a habilidade das equipes e proporcionam um chaveamento 
menos aleatório 

Desvantagens: 

 É o sistema que toma mais tempo. 

 O organizador pode precisar de um software para planejar a fase de grupos e organizar a tabela 

 Os jogadores podem ficar descontentes por não enfrentarem todas as equipes do torneio 

O tamanho dos grupos afeta diretamente o tempo que será gasto pelo torneio. Supondo que cada 

equipe tenha que enfrentar todos as outras equipes do grupo, o número de rodadas equivalerá a X - 1, 

sendo X igual ao número de equipes no grupo. Por outro lado, a equipe pode se sentir prejudicada, em 

um grupo pequeno, por não ter a oportunidade de enfrentar grande parte dos competidores do torneio.  

Os grupos podem ser sorteados ou organizados a partir de critérios preestabelecidos pelo organizador 

do torneio. Os critérios geralmente envolvem a colocação das equipes em torneios anteriores (ou em 

fases anteriores do mesmo torneio) ou o nível de habilidade dos jogadores, avaliado antes da fase de 

grupos do torneio. 

 


