Regras:
Valor da incrição:
●

R$100,00 por equipe

Restrições de participação:
1. Contas secundárias.
2. Ter no mínimo 50 vitórias nas filas rankeadas em 2018(As rankeadas da soloQ e Flex
são somadas!)
O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER RESTRIÇÃO RESULTARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO IMEDIATA.

REGRAS DO CAMPEONATO:
0.1- Proibido a participação de jogadores acima do elo máximo do campeonato.
0.2- Proibido pick coringa.
0.3- Proibido a utilização de SMURFS.
0.4- Permitido a utilização de completers ilimitados, porém será necessário informar à um
Administrador para que ele adicione ao time.
0.5- Elo da fila Flex e 3x3 NÃO contam.
0.6- Nível mínimo da conta é 80.
0.7- 5 minutos de pause para cada time, em caso que ambos times concordam, o tempo de
pause limite poderá ser estendido em até 5 (cinco) minutos.

0.8- Para receber a premiação é preciso que o nick/nome de invocador na Battlefy esteja correto
e atualizado. O Administrador enviará todo o resultado para a RIOT por e-mail.
0.9- Em caso de denúncias de suspeita de "smurf" envie provas concretas, caso sejam verídicas
o time será desclassificado.

REGRAS DAS PARTIDAS:
1.1- O tempo de check-in/confirmação da presença em cada uma das partidas é de 5 (cinco)
minutos. É necessário apertar o botão "READY/PRONTO" no sistema da Battlefy.
1.2- O tempo de espera no saguão/lobby é de 10 (dez) minutos.
1.3- Todas as partidas do torneio serão melhores de um (MD1).
1.4- Cada jogador deverá cadastrar-se no site Battlefy utilizando seu nick/nome de invocador .
1.5- Caso a equipe ganhe todos precisam estar registrados no site da Battlefy.
1.6- Todas as partidas serão disputadas no mapa de Summonear's Rift.
1.7- Caso um time tenha um problema técnico, tem o direito de 10 (dez) minutos de pause.
1.8- Em caso de desconectar ou ocorrer algum bug durante a Seleção de Campeão, o pick/ban
pode ser alterado caso não tenha tido nenhum pick após o pick/ban aleatório.
1.9- Cada time tem o direito de pausar o jogo por 2 (duas) vezes (que não ultrapasse o valor
total de 5 minutos de pause), o limite pode ser aumentando caso um Administrador permita.
2.0- Proibido pausar em momentos decisivos.

Restrições de participação:
●
●

Contas secundárias.
Ter no mínimo 50 vitórias nas filas rankeadas em 2019(As rankeadas da soloQ e Flex
são somadas!)

O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER RESTRIÇÃO RESULTARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO.

