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Capítulo I

Disposiço� es Preliminares

Art. 1º -  A  2ª Copa Prefeitura Bahamas de e-Sports e�  um evento que tem por
objetivo incentivar a pra� tica desportiva eletro: nica no nosso municí�pio e regia�o,
valorizando os benefí�cios educacionais e comportamentais inerentes ao esporte
como amizade, cooperaça�o,  disciplina, e� tica, inclusa�o,  integraça�o,  participaça�o,
respeito mu� tuo, solidariedade, superaça�o e a cultura da paz. 

Capítulo II

Da Organizaça�o e Execuça�o

Art. 2º - A competiça�o e�  uma aça� o realizada pela Prefeitura de Juiz de Fora,
de responsabilidade e execuça�o da  Secretaria  de Esporte e Lazer (SEL).

Art.  3º  -  A  competiça�o  sera�  realizada  em  etapa  u� nica,  abrangendo  o
municí�pio  de  Juiz  de  Fora  e  as  cidades  no  seu  entorno,  formadoras  da
microrregia�o de Juiz de Fora (vide lista no anexo VI). 

Capítulo III

Das Modalidades

Art. 4º - A competiça�o sera�  realizada nas seguintes modalidades: 

8 Ball Pool (Sinuca);

Clash Royale Mobile;

FIFA 21;

Fortnite;

League of Legends; 

Xadrez.                                                                                                                                     



                 

Parágrafo Único – Todas as modalidades sa�o disputadas em u� nico ge:nero.

Capítulo IV

Da Condiça�o de Participaça�o

Art. 5º - Tera�o direito a?  participaça�o na 2ª Copa Prefeitura Bahamas de e-Sports
pessoas naturais ou residentes no municí�pio de Juiz de Fora e microrregia�o, nas
idades estipuladas em cada modalidade em disputa.

Art.  6º - Fica  estipulado  nu� mero  ma�ximo  de  participantes   por  modalidade,
conforme a tabela abaixo:

Modalidade Máximo de participantes

8 Ball Pool (Sinuca) 64 por  categoria

Clash Royale Mobile 64 por  categoria

EA Fifa 21 64 por plataforma e categoria

Fortnite 64 duplas 

League of  Legends 64 equipes

Xadrez 128 por categoria

NOTA: A confirmaça�o das inscriço� es sera�  feita por ordem de preenchimento do
formula� rio pro� prio (o mesmo tem data e hora� rio de finalizaça�o). Caso atinja o
nu� mero ma�ximo de vagas, os demais sera�o comunicados pela organizaça�o que
estara�o  como  excedentes, aguardando  alguma  desiste:ncia  de  participaça�o  de
outro inscrito.



Art. 7º  -  Podera�o participar da  2ª  Copa  Prefeitura  Bahamas  de e-Sports,
conforme categorias de idade em cada modalidade, sendo considerado o ano de
nascimento:

Modalidade Ano de Nascimento

8 Ball Pool (Sinuca)
Juvenil 2006 ou apo� s

Adulto 2005 ou antes

Clash Royale Mobile
Juvenil 2006 ou apo� s

Adulto 2005 ou antes

EA Fifa 21 (X-Box e PS4)
Juvenil 2006 ou apo� s

Adulto 2005 ou antes

Fortnite (duplas) ÚE nica 2009 ou antes

League of  Legends ÚE nica 2009 ou antes

Xadrez
Juvenil 2006 ou apo� s

Adulto 2005 ou antes

Capítulo V

Das Inscriço� es

Art. 8º -  As inscriço� es sera�o  realizadas no site da Prefeitura de Juiz de Fora  por
meio  do   link  https://bit.ly/32AV3o4, onde   devera�o  ser  preenchidos
corretamente  todos  dos  campos  obrigato� rios  e  anexados  os  documentos

https://bit.ly/32AV3o4


solicitados.  Cada modalidade tera�  um limite especí�fico de inscriça�o,  conforme
Art.6º.

- Nota:  O participante devera�  primeiro realizar o cadastro no JF AE gil  (link no
Art.8º) para depois ter acesso a?  pa�gina de inscriça�o.

Art.  9º  - As  inscriço� es  sera�o  por  modalidade,  conforme  cronograma
posteriormente divulgado.

Art.  10  -  No  ato  de  inscriça�o  o  atleta  (modalidades  individuais)  ou  capita�o
responsa�vel (modalidade coletiva – LoL e Fortnite)  devera�  anexar os seguintes
documentos:

A – RG frente e verso;

B  –  Comprovante  de  endereço,  tí�tulo  eleitoral  ou  comprovante  de  matrí�cula
escolar/universita� rio (para fins de comprovaça�o de domicí�lio na microrregia�o
de Juiz de Fora – municí�pios conforme anexo VII).

NOTA: Para participantes nascidos em Juiz de Fora ou Microrregião basta
anexar somente o RG.

         Parágrafo único -  Na�o sera�o aceitas inscriço� es incompletas, irregulares,
ilegí�veis,  com  documentos  danificados  ou  em  baixa  qualidade.  Inscriço� es
rejeitadas  devem ser  corrigidas  pelo  responsa�vel  dentro  de prazo estipulado
apo� s contato da organizaça�o, no entanto, a responsabilidade de preenchimento
correto e�  do participante.

Art. 11 - Cabera�  ao Capita�o ou  capita�  responsa�vel de cada equipe a
responsabilidade da inscriça�o de todos os  integrantes  da sua equipe.  Apo� s  o
capita�o  ou  capita�  representante  (jogador/jogadora)  realizar  a  inscriça�o, a
organizaça�o da competiça�o analisara�  todos os dados e documentos anexados de
cada equipe e atleta. 

Parágrafo único – A partir do ato da inscriça�o, os pais e/ou responsa�veis
autorizam a participaça�o dos seus respectivos menores de 18 (dezoito)
anos nesta competiça�o. 



Art. 12 – Em todas as modalidades o que define a regularidade das inscriço� es na
competiça�o   e�  o sistema utilizado pela Secretaria  de Esporte e Lazer e na�o a
inscriça�o  nas  plataformas  dos  jogos,  ja�  que  as  mesmas  podem  apresentar
problemas, em relaça�o a?  tag/nickname ou datas.

Capítulo VI

Das Regras Oficiais

Art. 13 - As regras e regulamentos especí�ficos de cada modalidade em disputa
constam nos anexos I, II, III, IV, V, VI e VI deste regulamento.

Art. 14 – Somente a Comissa�o Organizadora podera�  modificar datas e hora� rios
das  partidas.  Caso  haja  algum  acordo  entre  os  jogadores  para  tal,  o  mesmo
devera�  ser comunicado de forma oficial a?  Comissa�o Organizadora que aprovara�
ou na�o a modificaça�o.

NOTA: Caso a partida seja realizada em desacordo com dia e hora� rio da tabela
oficial,  os  jogadores  ou equipes envolvidas sera�o  declarados perdedores com
WxO.

Art. 15 – A atitude do atleta ou equipe de abandonar seu jogo ou partida antes
de seu te�rmino, sera�  declarada “abandono de competiça�o”, na�o tendo direito a
receber a premiaça�o da competiça�o ou participar de sorteios.

Ex1.: MD3, o atleta perde a 1ª partida e na�o joga as demais partidas (perdera�  por
2 a 0 e sera�  considerado abandono de competiça�o).

Ex.2: O atleta ou equipe  ao perceber que sera�  eliminado, ou por qualquer outro
motivo, saia da partida antes que a mesma termine (sera�  considerado abandono
de competiça�o).



Capítulo VII

Premiaça�o

Art. 16 – Sera�o distribuí�dos medalhas e trofe�us conforme tabela:

Modalidade Premiação

8 Ball Pool (Sinuca) Medalha para os 3 primeiros colocados em
cada categoria.

Clash Royale Mobile Medalha para os 3 primeiros colocados de 
cada categoria.

EA Fifa 21 Medalha para os 3 primeiros colocados de 
cada plataforma e categoria.

Fortnite Medalhas para os atletas e trofe�us para as 
equipes 1ª e 2ª colocadas.

League of  Legends Medalhas para os atletas e trofe�us para as 
equipes 1ª e 2ª colocadas.

Xadrez Medalha para os 3 primeiros colocados de 
cada categoria.

Nota: Em  todas  as  modalidades  podera�o  ser  conferidas  premiaço� es  extras,
segundo projeto de patrocí�nio,  a citar:  Produtos voltados ao pu� blico  “Gamer”,
como “gifts cards”, acesso� rios, perife�ricos e brindes promocionais.

Art. 17 – O atleta ou equipe que abandonar a competiça�o em qualquer momento
ou perder por WxO na�o tera�  direito a?  premiaça�o ou participar de sorteios.



Capítulo VIII

Equipe Organizadora e Resolução de Conflitos

Art. 18 - Os protestos somente podera�o ser apresentados pelos participantes ate�
15 (quinze) minutos apo� s o te�rmino da partida. EE  obrigato� rio que o competidor
jogue a partida em andamento ate�  o fim, para somente depois apresentar sua
reclamaça�o a?  organizaça�o.

Art.  19– Os  recursos  devera�o  ser  apresentados  ate�  12 (doze)   horas  apo� s  a
publicaça�o de boletins, notas oficiais ou deciso� es da Comissa�o Organizadora. Os
mesmos devera�o ser apresentados por escrito, via e-mail oficial ou presencial na
Secretaria de Esporte e Lazer (A. Rui Barbosa, 530 – Bairro Santa Terezinha, no
perí�odo de 8h30 a? s 11h30 ou 14h30 a? s 17h30)  e baseado em provas. O o: nus da
prova e�  de u� nica responsabilidade do denunciante.  Não serão aceitos relatos
sem provas. 

Parágrafo único -  A Organizaça�o e�  soberana em suas deciso� es. Qualquer
falta  de respeito ou ofensa,  quer para a organizaça�o,  quer para um dos
adversa� rios,  podera�  ser  sancionada  com  a  exclusa�o  do  participante  da
competiça�o.

Art. 20 - Caso haja qualquer problema que impossibilite a continuidade do jogo,
tais  como  falta  de  luz,  problemas  no  console/  smartphone/computador  ou
problemas na mí�dia do jogo, proceder-se-a�  da seguinte forma: quando possí�vel,
sera�  aberta  uma  nova  partida,  da  qual  devera�  ser  jogado  somente  o  tempo
restante,  com o  mesmo  placar  vigente  anterior  ao  ocorrido.  Quando  na�o  for
possí�vel retornar a partida ao ponto da paralisaça�o, o jogador impossibilitado de
prosseguir sera�  declarado vencido naquela partida.

Art.  21  -  A  Comissa�o  Organizadora  do  evento  na�o  se  responsabilizara�  por
inscriço� es  perdidas,  apresentadas  fora  do  prazo,  incompletas,  inva� lidas,
dirigidas  de  forma  incorreta  ou  que  se  apresentem  confusas.  Úma  vez
constatadas,  na�o  sera�o  validadas  e  automaticamente  desqualificadas.  A
Comissa�o Organizadora tambe�m na�o se responsabilizara�  por qualquer atraso do
participante,  quanto  ao  cumprimento  dos  hora� rios  pre� -estabelecidos  da



competiça�o. O atleta participante devera�  se atentar ao tempo de tolera:ncia de 10
(dez)  minutos  para  o  iní�cio  da  partida  (ou  aquele  definido  no  regulamento
especí�fico) – vide anexos – e caso na�o se apresente para a partida, sera�  declarado
vencido por W x O para aquela partida.

Art. 22 – Ao se inscrever o participante declara estar ciente que o direito de uso
de suas  imagens e/ou sons  e dos demais envolvidos na competiça�o  obtidos
antes, durante e apo� s a mesma, podera�  ser utilizado pela Secretaria de Esporte e
Lazer, Prefeitura de Juiz de Fora e patrocinadores a tí�tulo de divulgaça�o, sem fins
comerciais,  em seus  sites oficiais,  em revista ou livros, jornais,  emissoras de
ra�dio  e  televisa�o,  outdoor,  campanhas  publicita� rias,  locais  de  competiça�o,
Instagram,  Twitter,  Facebook,  Youtube,  Flickr,  Twitch,  entre  outras  mí�dias
sociais a serem criadas.

Art. 23 -  Todas as questo� es sera�o avaliadas segundo os crite�rios estabelecidos
pela Comissa�o  Organizadora e  os  participantes renunciam expressamente,  ao
aceitarem  as  regras  desta  competiça�o,  a  qualquer  questionamento  sobre  os
crite�rios/regras adotados.

Art.  24  – Todos  os  tag/nickname  ou  nomes  de  equipes devera�o  ser  u� nicos,
sendo  vedado  nomes  vulgares,  ofensivos,  discriminato� rios  ou  de  dupla
interpretaça�o.  A ana� lise  dos mesmos e�  feito  pela Comissa�o  Organizadora que
podera�  solicitar sua alteraça�o. Caso na�o seja feita a alteraça�o no prazo estipulado
o atleta ou equipe na�o podera�  participar da competiça�o.

Art.  25  -  Na  existe:ncia  de  alguma  situaça�o  na�o  prevista,  se  necessa� rio,  a
organizaça�o podera�  adicionar ou modificar itens da regra, jogos ou cronograma.
Dessa  forma,  o  regulamento  e  o  formato  da  competiça�o  podera�o  sofrer
alteraço� es a qualquer momento e sem aviso pre�vio.

Art.  26  -  Os  casos  omissos  sera�o  resolvidos  somente  pela  Comissa�o
Organizadora.



Anexos

Anexo I

Xadrez:

Art. 1º -  A competiça�o sera�  regida pelas Regras da Federaça�o Internacional de
Xadrez, bem como por suas diretrizes, onde houver aplicabilidade, sobrepostas
pelas adaptaço� es  gerais  da plataforma de jogos online para o xadrez padra�o,
salvaguardadas as disposiço� es do presente Regulamento.

Art.  2º  -  As  partidas  sera�o  realizadas  on-line  na  plataforma  Chess.com e  o
gerenciamento da competiça�o estara�  condicionado aos recursos e ferramentas
da plataforma.

Do Ritmo de Jogo, Sistema de Disputa e Crite�rio de Desempate

Art. 3º – A competiça�o de Xadrez Online sera�  disputada em partidas Blitz, sendo
que cada participante tera�  5 (cinco)  minutos mais 5 (cinco) segundos de bo: nus
a partir do primeiro lance (5|5).

Art.  4º  –  Sera�  adotado o Sistema Suí�ço  de Emparceiramento e  o  nu� mero de
rodadas sera�  correspondente ao nu� mero de inscritos em cada categoria,  qual
seja:

- 4 rodadas para 8 e 9 participantes;

- 5 rodadas para nu� mero igual ou superior a 10 participantes;

- 6 rodadas para nu� mero superior a 32 participantes;

- 7 rodadas para nu� mero superior a 64 participantes;

- 8 rodadas para nu� mero superior a 128 participantes.



Parágrafo único  –  Caso haja nu� mero inferior a 8 (oito) participantes, a
Comissa�o  Organizadora  decidira� ,  em  tempo  ha�bil,  sobre  o  formato  da
competiça�o.

Art. 5º – O crite�rio de desempate geral a ser utilizado sera�  o Sonneborn-Berger
(Neustadtl  score):  soma  dos  pontos  totais  dos  adversa� rios  vencidos  mais  a
metade dos pontos totais dos adversa� rios com os quais houve empates.

Parágrafo  único  –  Apo� s  a  aplicaça�o  do  Sonneborn-Berger,  caso
permaneça  o  empate  para  a  definiça�o  dos  3  (tre:s)  primeiros  lugares,
exclusivamente, sera�o utilizados dois outros crite�rios na seguinte ordem:
Confronto Direto e FIDE (somato� ria dos escores acumulados).

Dos Procedimentos e Deveres dos Atletas

Art. 6º – O participante devera�  criar uma conta no site Chess.com no endereço
www.chess.com e informar na ficha de inscriça�o seu Nickname (nome de usua� rio
ou apelido adotado no momento da criaça�o da conta). O nickname deve ser u� nico
sendo  vedado  nomes  vulgares,  ofensivos,  discriminato� rios  ou  de  dupla
interpretaça�o.

Parágrafo único – Apo� s a inscriça�o, o participante recebera�  um link para
se tornar membro do Grupo e-Sports referente ao seu mo� dulo, para que
esteja apto a participar da competiça�o. 

Art.  7º  –  De  acordo  com  a  programaça� o  definida  pela  Organizaça�o,  o
participante  devera�  acessar  a  pa�gina  do  torneio,  clicando  no  bota�o  “entre”,
somente a partir dos 60  (sessenta) minutos que antecedera�o o hora� rio de iní�cio
da primeira rodada.

Art. 8º – Caso o participante, antes do iní�cio da primeira rodada, na�o confirme
sua participaça�o, este podera�  se juntar a?  competiça�o em sua categoria antes do
iní�cio da 2ª rodada, computada a perda do ponto referente a?  rodada anterior.

http://www.chess.com/


Art. 9º – Iniciada a rodada, todos os relo� gios sera�o acionados automaticamente.
Caso um participante  na�o execute qualquer jogada durante o tempo de controle,
a partida estara�  perdida.

§ 1º -  O participante, cujo oponente na�o fizer o lance inicial, na�o podera�
“abortar” o jogo e devera�  aguardar o encerramento automa� tico da partida,
que sera�  realizado pelo pro� prio servidor.

§ 2º -  O iní�cio de nova rodada se dara�  apo� s  o fim da u� ltima partida da
rodada anterior e o servidor notificara�  o participante com 1 (um) minuto
de antecede:ncia.

Art. 10 – O participante  que se retirar da competiça�o, caracterizando abandono
de torneio, devera�  apresentar justificativa a?  Comissa�o Organizadora que, apo� s
avaliaça�o,  podera�  aplicar  ou  na�o  sanço� es  cabí�veis.  A  justificativa  podera�  ser
enviada pelo aplicativo WhatsApp ou pelo e-mail (copapjf.esports@gmail.com).

Art. 11  –  Durante as partidas, o participante se comprometera�  em valorizar o
fair play e adotar as seguintes diretrizes durante a competiça�o de Xadrez Online:

a) Na�o utilizar softwares de ana� lises ou mo� dulos de finais;

b) na�o receber auxí�lio de outro ou deixar que outro jogue a partida;

c) na�o dirigir, a qualquer momento, palavras grosseiras ao adversa� rio.

           Parágrafo Único - Caso seja detectado o uso de algum software e/ou
cheating, o participante podera�  ser desclassificado da competiça�o.



Anexo II 

FIFA 21:

Art. 1º - O FIFA 2021 sera�  dividido entre PS4 e XBOX ONE.

              Parágrafo Único - Todas as regras aqui estipuladas valera�o para todas as
modalidades(plataformas).

Art. 2º–  Ter uma  tag/nickname na�o podendo este ser alterado durante todo o
perí�odo de competiça�o;

Parágrafo  Único  -  A  tag/nickname deve  ser  u� nica  sendo  vedado  nomes
vulgares, ofensivos, discriminato� rios ou de duplo sentido.

Art. 3º– A competiça�o de FIFA 2021 sera�  disputada individualmente no formado
de eliminato� ria simples, no sistema de “melhor de tre:s” (Md3).

§1º - O atleta que vencer o confronto passara�  para a pro� xima fase.

§2º  - No  caso  de  empate  nas  tre:s  partidas,  sera�  realizada  uma  nova
partida. Persistindo o empate, sera�  disputada uma quinta partida com gol
de ouro. Mantendo-se a igualdade sem gols, sera�o disputas partidas com
gol de ouro ate�  que haja um vencedor.

Art.  4º  –  A  competiça�o  sera�  disputada  por  times  de  livre  escolha  dos
participantes. Na�o sera�  permitida a escolha de dreamteams.

         § 1º -  Na�o e�  permitida nenhuma alteraça�o nos elencos das equipes, no caso
de  seleço� es,  na�o  e�  permitido  fazer  alteraça�o  na  convocaça�o  original,  caso
contra� rio o jogador sera�  eliminado.

        § 2º - Para que na�o haja alteraço� es e�  obrigato� rio que joguem a partida no
modo  online,  caso  seja  detectado  que  a  partida  foi  jogada  no  modo
personalizado, ambos os jogadores podem ser punidos.



Art. 5º – Das condiço� es de jogo:

a - Tempo de partida: 6 minutos;

b - Ca:mera da partida: Coop ou Transmissa�o TV;

c - Velocidade do jogo (Game Speed): NORMAL;

d - Esta�dio: Aleato� rio.

Art. 6º – O uso do Tactical Defending e�  obrigato� rio. Caso seja detectado o uso de
Legacy Defending, o participante podera�  ser desclassificado da competiça�o.

Art. 7º  –  O participante podera�  realizar ate�  3 (tre:s)  substituiço� es durante os
jogos e no intervalo das partidas, mas somente quando estiver com a posse de
bola e o jogo paralisado em cobranças de faltas, tiro de meta, lateral, escanteio,
etc. O tempo ma�ximo para substituiça� o e�  de 1 (um) minuto.

Art.  8º  –  Caso  o  atleta  venha  a  paralisar  (pausar)  o  jogo  propositalmente,
visando  atrapalhar  o  adversa� rio,  o  mesmo  recebera�  uma  adverte:ncia.  Caso
persista, podera�  ser desclassificado da competiça�o.

Art.  9º  –  Os  atletas  tera�o  3  (tre:s)  minutos  antes  da  partida  para  alterar  as
formaço� es, escalaço� es iniciais da sua equipe e ta� tica personalizada.

Art. 10 – Os atletas na�o podera�o utilizar ta� ticas editadas pre� -definidas ou ediça�o
de  potencial  do  jogador.  Caso  seja  detectado,  o  atleta  sera�  eliminado  da
competiça�o.

Art. 11 – Em cada confronto e para o iní�cio do jogo, o atleta que estiver do lado
esquerdo da tabela devera�  enviar o convite para o adversa� rio.

Art. 12 - O atleta que na�o se apresentar em condiça�o para a partida ate�  10 (dez)
minutos apo� s o hora� rio marcado na tabela sera�  considerado perdedor da partida
por W x O.



Art. 13 - Os participantes devem comportar-se de maneira socia�vel, mantendo
uma  conduta  amiga�vel  perante  os  competidores,  espectadores  e  membros
oficiais do evento.

Art.  14  -  Os atletas  devera�o  manter  a cordialidade,  sem o uso de linguagem
vulgar quando estiverem dentro da a� rea do torneio. Na�o sera�  permitido dirigir
palavras, desafios, ironias, gestos e afins ao adversa� rio. Essa conduta pode ser
penalizada  com  a  desclassificaça�o  automa� tica  do  participante,  sem  direito  a
qualquer tipo de reclamaça�o.

Art.  15  – Os atletas  devera�o  apo� s  o  te�rmino de qualquer  partida reportar  o
resultado, fornecendo um  print do placar final de cada partida. O relato� rio de
partida  devera�  ser  postado  sempre  pelo  vencedor  da  chave  com  a  seguinte
legenda: Nome Vencedor / Placar Final / Nome Perdedor.

               §1º - As fotos devera�o ser enviadas pelo WhatsApp para o grupo da
modalidade. Somente sera�o aceitas as fotos enviadas pelo nu� mero de telefone
cadastrado no ato da inscriça�o;

               §2º - Os atletas que se esquecerem de reportar seus resultados na
plataforma sofrera�o um W x O (na�o cumprir as recomendaço� es). E avança para a
pro� xima etapa seu oponente outrora derrotado;

PLACAR (exemplo):



Anexo III

League of  Legends:

Art.  1°  - Cada  equipe  deve  inscrever  5  (cinco)  integrantes  oficiais  e
opcionalmente 2 (dois) substitutos/reservas. O nu� mero mí�nimo para iniciar a
partida na modalidade sera�  de 4 (quatro) atletas.

Art. 2° - Todas as partidas do torneio sera�o realizadas no mapa Summoner’s Rift,
com confrontos 5x5. As regras e condiço� es de vito� ria padra�o se aplicam a todos
os jogos. Os organizadores e participantes do torneio na�o te:m permissa�o para
alterar as regras e condiço� es de vito� ria do mapa/partida para criar um tipo de
jogo alternativo.

Art.  3°  - Todos  os  jogos  do  campeonato  acontecera�o  nos  servidores  oficiais
brasileiros da Riot no modo Alternada Torneio com 5 (cinco) jogadores em cada
equipe  e  sem  espectadores,  com  exceça�o  de  membros  da  organizaça�o  para
eventual transmissa� o.

Art.  4°  - Todos  os  jogos  sera�o  definidos  atrave�s  da  plataforma  Battlefy
(battlefy.com),  portanto todos os times devem estar devidamente cadastrados
previamente, ja�  com os jogadores inscritos. O link e senha para participaça�o na
plataforma sera�o enviados para o capita�o apo� s a confirmaça�o da inscriça�o.

Art. 5° - O te�rmino do confronto se da�  quando um dos times destruir o nexus do
outro.

Art. 6º - O draft da competiça�o sera�  realizado atrave�s da plataforma PRODRAFT
(http://prodraft.leagueoflegends.com/).

Art. 7° - Pausa: Sera�  permitido o uso de “pause” no caso de problemas te�cnicos
por no ma�ximo 15 (quinze) minutos, ou caso contra� rio, sera�  avaliada a situaça�o
pela Comissa�o Organizadora.

file:///E:/JARBAS%20SEL/E-Sports%202021/(http:/prodraft.leagueoflegends.com/)


Art. 8° - Substituiço� es: Os times podera�o substituir jogadores apenas ANTES do
iní�cio de cada partida, devendo avisar a organizaça�o sobre a substituiça�o.

Art.  9°  - Sair  do  Jogo/  Perda  de  conexa�o  intencional:  Úm jogador  perder  a
conexa�o com o jogo/deixar um jogo intencionalmente sem pre�via autorizaça�o
dos organizadores do campeonato. O jogador podera�  ser julgado pela Comissa�o
Organizadora. Nessa situaça�o, o jogo continuara�  sem interrupço� es.

Problema com o servidor: Mu� ltiplos jogadores perdendo conexa�o devido a um
problema no servidor. A partida sera�  reiniciada, mantendo mesmos banimentos
e campeo� es selecionados, bem como os mesmos feitiços de invocador.

Art. 10 – O sistema de disputa sera�  eliminato� ria simples, no sistema de “melhor
de tre:s” (Md3).



Anexo IV

8 Ball Pool:

Art. 1º - EE  necessa� rio fazer login para que a Organizaça�o da Competiça�o  possa
reconhecer o seu nickname (apelido) no jogo.

          Parágrafo Único – a escolha do apelido deve ser u� nica sendo vedado
nomes vulgares, ofensivos, discriminato� rios ou de duplo sentido.

Art. 2º–  A competiça�o sera�  disputada no formado de eliminato� ria simples, no
sistema de “melhor de tre:s” (Md3).

Parágrafo Único - O atleta que vencer o confronto passara�  para a pro� xima
fase.

Art. 3º – Assim que os confrontos forem definidos pelo sorteio, os participantes
devem adicionar seus oponentes como amigos no jogo para que possam jogar
entre si.

Art. 4º – O jogo sera�  no “1 contra 1”, no “Downtown London Pub” e seguira�  as
regras da mesa.

Art. 5º – Ao final de cada rodada e�  necessa� rio que os dois jogadores tirem print
da tela  com o vencedor,  o  jogador  vencedor do Md3 sera�  o  responsa�vel  por
repassar estes  prints no grupo de WhatsApp da modalidade. Caso o vencedor
deixe de enviar, avança para a pro� xima etapa seu oponente outrora derrotado.

Art. 6º – Caso aconteça algum imprevisto (internet, bateria, etc.) e o jogador saia
da sala, ele tem sera�  declarado perdedor da rodada e tera�  tempo de 5 (cinco)
minutos  para voltar ao jogo ou seu oponente sera�  declarado vencedor.

Art. 7º – Vence o jogador que encaçapar a bola 8 depois de todas as suas bolas.

               - Parágrafo Único – Caso o jogador encaçape a bola 8 antes das suas
pro� prias bolas serem eliminadas perde automaticamente a rodada.



Anexo V

Clash Royale (Mobile):

Art. 1° -  Cada competidor deve estar pronto a participar de sua partida, com
uma  antecede:ncia  mí�nima  de  10  (dez)  minutos  do  hora� rio  definido  para  a
mesma.

Art. 2° - Os participantes devem adotar uma postura de fair-play e na�o viole:ncia.
Na�o sera�o permitidos insultos, ofensas e atitudes discriminato� rias de qualquer
cunho, sejam dirigidas a?  organizaça�o ou a outro participante.

Criaça�o do Torneio

Art. 3° -  Todos os jogos do campeonato acontecera� o nos servidores oficiais da
SuperCell no modo batalha amistosa.  Os jogos sera�o definidos atrave�s da plata-
forma Battlefy (battlefy.com), portanto todos os jogadores devem estar devida-
mente cadastrados previamente. O link e senha para participaça�o na plataforma
sera�o enviados para o jogador apo� s a confirmaça�o da inscriça�o.

Sistema de Disputa 

Art. 4° -  Todos os jogos do campeonato acontecera� o nos servidores oficiais da
SuperCell.  Os jogadores devera�o adicionar seus oponentes na lista de amigos
dentro do jogo, para disputar no modo batalha amistosa, (modo ba� sicas, batalha
1x1).

Equipamento

Art.  5°  -  Cada  atleta  devera�  participar  com  seu  aparelho  mobile
(Smartphone  /  Tablet),  com o jogo devidamente  instalado e  atualizado.
Na�o sera�  aceito notebook ou derivados utilizando-se de emuladores.

Conexo� es e desconexo� es

Art. 6° -  Para participar das partidas/batalhas o competidor devera�  utilizar o
plano de dados de sua operadora ou conexa�o com a internet via WiFi de sua res-
ponsabilidade.



Art. 7° - Em caso de desconexa�o de um jogador durante a batalha, o mesmo deve
tentar se reconectar a tempo de continuar, caso na�o consiga, a partida sera�  dada
como perdida e a coordenaça�o podera�  avaliar os motivos, em caso de descone-
xo� es contí�nuas do mesmo competidor, este podera�  sera�  dado como desclassifica-
do no evento.

Contas e Nicks

Art. 8° -  Todos os competidores devera�o jogar com as contas especificadas no
momento da inscriça�o e usar o mesmo Nickname ao longo de todo o campeona-
to, visando facilitar a identificaça�o do jogador para os organizadores, locutores e
espectadores. 

               Parágrafo Único - O nickname deve ser u� nico sendo vedado nomes vul-
gares, ofensivos e discriminato� rios.

Ause:ncias e Substituiço� es

Art. 9º -  Em caso de na�o comparecimento do competidor nas partidas do qual
disputaria, sera�  dado como vencido e a vito� ria declarada ao adversa� rio por WxO.

Art.  10 -   Na�o  sera�  permitida a  substituiça�o  de atletas  na  modalidade Clash
Royale, ja�  que este pode ser inscrito apenas com um nickname por competidor. 

Normas de atuaça�o

Art. 11 -  A organizaça�o e�  soberana nas suas deciso� es. Qualquer falta de respeito
ou ofensa, quer para a organizaça�o, quer para um dos adversa� rios,  podera�  ser
sancionada com a exclusa�o do torneio. A organizaça�o conduzira a soluça�o de al-
guma situaça�o na�o prevista nas regras ou ainda alguma condiça�o na�o prevista. 

Art. 12 - Todos os participantes devera�o cumprir as normas de funcionamento e
de conduta estabelecidas pela organizaça�o.



Anexo VI 

Fortnite:

Art.  1º  – Cada  equipe  podera�   inscrever  ate�  3  jogadores,  sendo   2  (dois)
jogadores titulares  e  1 (um) jogador  reserva,   no modo de jogo DUPLA.

NOTA: A inscriça�o do reserva e�  facultativa.

Art. 2º - Todas  as  partidas  devera�o  sempre ser  disputadas  em  servidor
“BRAZIL”, sendo de acordo com o torneio, servidor DUPLA.

Art. 3º - A competiça�o sera�  realizada no jogo Fortnite no modo competitivo 
ARENA.

Art. 4º - A  pontuaça�o  de  cada  dupla  sera�   adquirida  com base  nas  seguintes
colocaço� es:

 1º colocado = 14 pontos

 2º colocado = 11 pontos

 3º colocado = 09 pontos

 4º colocado = 8 pontos

 5º colocado = 7 pontos

 6º colocado = 6 pontos

 7º colocado = 5 pontos

 8º colocado = 4 pontos

 9º colocado = 3 pontos

 10º colocado = 2 pontos

 Do 10º colocado para baixo, NAW O PONTÚA.

 Eliminação: 1 ponto



Art.  5º- A  pontuaça�o  dos  jogos  sera�  contabilizada  mediante  o  moderador
responsa�vel  pela  partida,  entretanto,  e�  obrigato� rio  que  os  candidatos  tirem
prints da tela de pontuaça� o ao fim de sua partida.

Art. 6º - Se houverem 2 (dois) ou mais participantes empatados em pontos, o
desempate sera�  decidido pelos crite�rios abaixo: (por ordem de importa:ncia). 

 1º - Pontos por NÚE MERO TOTAL DE VITOE RIAS;

 2º -  Pontos por NÚE MERO TOTAL DE ELIMINAÇAW O;

 3º  -  Melhor  colocaça�o  (caso a  fase  do campeonato  tenha  mais  de uma
partida  sera�  feito  uma  me�dia  das  colocaço� es  da  fase  que  esta�  sendo
realizada).

 NOTA: Os crite�rios de desempate sera�o aplicados de acordo com cada fase
do campeonato.  

Art. 7º – Na�o e�  permitido a utilizaça�o de cheat e/ou softwares que beneficiem ou
prejudiquem o(s) jogador(es) ou a(s) equipe(s) participante(s) da liga. Caso seja
constatada a utilizaça�o de cheat ou software proibido, a equipe participante sera�
automaticamente desclassificada do torneio.

Art. 8º - EE  proibido abusar intencionalmente de qualquer funça�o do jogo (ex:
bug ou erro do jogo).

Art. 9º - EE  expressamente proibido usar macros em teclas ou me� todos similares.

Art. 10 – O sistema de disputa sera�  definido apo� s o te�rmino das inscriço� es.

Art. 11 – Na�o sera�  permitida a troca de apelido durante a competiça�o, apo� s o 
cadastramento.



Anexo VII

Municípios Abrangidos pela microrregião de Juiz de Fora:

MESORREGIÃO MICRORREGIÃO MUNICÍPIOS

ZONA DA MATA JÚIZ DE FORA
(Cidade Polo)

ARACITABA 
BELMIRO BRAGA 
BIAS FORTES 
BICAS 
CHAE CARA 
CHIADOR 
CORONEL PACHECO 
DESCOBERTO 
EWBANK DA CA[ MARA 
GOIANAE  
GÚARARAE  
JÚIZ DE FORA
LIMA DÚARTE 
MAR DE ESPANHA 
MARIPAE  DE MINAS 
MATIAS BARBOSA 
OLARIA 
OLIVEIRA FORTES 
PAIVA 
PEDRO TEIXEIRA 
PEQÚERI 
PIAÚ 
RIO NOVO 
RIO PRETO 
ROCHEDO DE MINAS 
SANTA BAE RBARA DO 
MONTE VERDE 
SANTA RITA DO IBITIPOCA 
SANTA RITA DO JACÚTINGA 
SANTANA DO DESERTO 
SANTOS DÚMONT 
SAW O JOAW O NEPOMÚCENO 
SENADOR CORTES 
SIMAW O PEREIRA 

TOTAL 33 municípios  



Anexo VIII

Passo a Passo das Inscrições:

1º Clique neste link https://bit.ly/32AV3o4 para ser direcionado para a pa�gina
de Cadastro Pessoal de Solicitaça�o de Serviços da Prefeitura.

2º Clique em “Identificaça�o Passo 1”.

3º  Digite  seu  Endereço  de  E-mail  e  em  seguida  em  Prosseguir.

https://bit.ly/32AV3o4


4º Preencha  o  Formula� rio  de  Cadastro  da  Prefeitura  e  ao  final  clique  em
Prosseguir.

5º Nesta Tela, em Assunto: digite o nome do jogo (modalidade) que   voce:  ira�  se 
inscrever.



6º  Preencha todo o formula� rio, ao final anexe os documentos de Identidade e
Comprovante de Reside:ncia e va�  em PROTOCOLAR.

Comissa�o Organizadora

Secretaria de Esporte e Lazer

Prefeitura de Juiz de Fora

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO


