Regulamento Oficial do 2º Torneio de Counter-Strike GO

2º Torneio de Counter-Strike: GO
A Comissão Organizadora assegura o funcionamento das infraestruturas
necessárias à realização do torneio de Counter-Strike GO. A participação no
torneio de Counter-Strike GO está condicionada pela aceitação dos presentes
termos e condições. A Comissão reserva o direito de alteração dos mesmos a
qualquer altura, sem aviso prévio.
Cada participante deve seguir as instruções do staff do Torneio.
- Horários do torneio de Counter-Strike GO 2017:
* 2ª Feira (27/11) – Primeira Fase (Eliminatória): 7:30 / 12:00
* 2ª Feira (27/11) – Segunda Fase/Fase Final (Eliminatória): 13:30 / 18:00
- O torneio de CS: GO será realizado no espaço, e com as máquinas do
Laboratório de Design Instrucional e Laboratório de Redes.
- Em caso de algum atraso alheio à organização (falta de eletricidade, internet,
rede, etc.), as regras e horários poderão ser ajustados de forma a não prejudicar
o normal funcionamento do Torneio.
INSCRIÇÕES / PREMIOS
- Valor das inscrições: R$ 15,00/equipe (ou seja, R$ 3,00/pessoa).
- A premiação conterá:
- Medalhas;
- Certificados;
- Gratificação em dinheiro (Valor de acordo com o número de inscritos).

RESUMO DO CAMPEONATO:
Versão do CS GO: 1.34.6.9;
É obrigatória a identificação do jogador no dia do torneio, por meio de
documento com foto;
Limite de 8 equipes/5 players cada;
O sorteio dos confrontos e mapas a serem jogados serão feitos pelo diretor e
equipe organizadora no dia do torneio no CESIT/UEA;
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O participante fica obrigado a trazer um fone de ouvido, caso contrário jogará
sem áudio;
NÃO serão permitidos o uso de teclados e mouse do próprio participante
(usarão os padrões do laboratório);
As configurações dos servidores serão de responsabilidade da comissão;
O aluno que precisar de declaração deverá solicitar até uma semana antes do
torneio.

REGRAS GERAIS
Cada participante deve fazer sua inscrição previamente por email até dia
24/11 as 23:59 horas. Se ainda houver vagas;
Um dia após o fim das inscrições, será divulgada uma tabela com os
confrontos sorteados;
Os nicknames, tais como as Steam ids, serão únicos – pré-determinados pela
comissão – durante todo o torneio;
Uma equipe para estar apta a jogar precisa ter no mínimo 3 jogadores
presentes no momento da partida (sem bot);
Caso uma das equipes ache que a outra cometeu alguma irregularidade
deverá reportar a situação para a comissão, sem paralisar a partida;
O time que não comparecer no horário perderá por W.O. e será
desclassificado;
É proibida a substituição de jogadores inscritos;
O time que jogar com jogador irregular será desclassificado imediatamente;
Em caso de desistência de algum componente do time, será proibido o recurso
do BOT;
Se um jogador for desconectado por algum erro de rede ou motivos externos,
o jogo continuará e um juiz fará sua realocação no jogo, dentro do prazo;
É proibida a troca de times no meio de uma partida;

Essas regras devem ser obedecidas durante todo o campeonato.
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de_train
REGRAS DE BOA CONDUTA:
As seguintes ações serão consideradas faltas de espírito esportivo e sujeitas a
penalidades:
O uso de que qualquer programa malicioso;
Minimizar a tela de jogo;
Desconectar intencionalmente;
Qualquer tipo de atitude antidesportiva, como palavras ofensivas;
O uso de qualquer configuração/programa além das permitidas;
Comportamento não apropriado/profissional e/ou desrespeito a um jogador de
outra equipe ou responsável pelo torneio;
O uso de algum bug do jogo previamente declarado como “não válido” pelos
árbitros do torneio;
Usar versões modificadas dos ficheiros “.gfc” ou “.exe” é proibido;
Qualquer forma de scripts é proibida;
Não será permitido o uso de quaisquer eletrônico (tais como, celulares,
tablets, calculadora, notebook, e outros do tipo);
Não será permitido o uso de quaisquer componentes que possa ser
conectado ao PC (tais como, Pendrive, HD Externo, CD/DVD, teclados, mouses,
entre outros), exceto Fone de Ouvido.
Se for detectada qualquer falta de espírito esportivo em todo o torneio de algum
jogador, a critério do diretor do torneio ou o grupo de árbitros, poderá ser punido:
(a) recebendo uma advertência (perda de pontos ou perda do membro da
equipe), (b) com vitória instantânea para o time adversário e
desqualificação do campeonato. Durante a realização do evento, os árbitros
do torneio poderão determinar outras punições para casos de falta de
espírito esportivo.

Essas regras devem ser obedecidas durante todo o campeonato.
Nota: Eventuais dúvidas, procurar a Comissão Organizadora. O staff irá procurar
ser completamente imparcial e objetivo em relação ao cumprimento destas
regras.
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ROTEIRO 1ª FASE (QUARTAS - ELIMINATÓRIAS):
A 1ª fase será decidida em apenas 1(um) mapa 15/side ou 30/side1.
Número de rondas: 15/side ou 30/side.
Fogo amigo desativado, se 15/side.
Fogo amigo ativado, se 30/side.
*Se for em 30/side, em caso de empate de partidas (15/15), a decisão será
efetuada em forma de “knife rounds” (rodadas com faca), na melhor de 5
rodadas. O uso de armas de fogo estará suspenso durante estas rodadas
(Sujeito a desclassificação do time).
As equipes ficarão no lado que acabaram de jogar.
ROTEIRO 2ª FASE (FASE SEMI-FINAL):
A 2ª fase será decidida em apenas 1(um) mapa 30/side.
Número de rondas: 30/side.
Fogo amigo ativado.
*Em caso de empate de partidas (15/15), a decisão será efetuada em forma de
“knife rounds” (rodadas com faca), na melhor de 5 rodadas. O uso de armas de
fogo estará suspenso durante estas rodadas (Sujeito a desclassificação do
time).
As equipes ficarão no lado que acabaram de jogar.
ROTEIRO FASE FINAL:
Fase final será na forma de melhor de três mapas em uma melhor de 15 rounds
(Só serão 30 rounds como o habitual se houver tempo suficiente).
Cada time, antes de começar a partida, deverá banir 2(dois) mapas, logo em
seguida será definido por sorteio (decidido na moeda) qual time escolherá o
mapa que iniciará.
Fogo amigo desativado, se 15/side
Fogo amigo ativado, se 30/side.

--- Organização --A comissão é soberana nas suas decisões. Qualquer falta de respeito ou
ofensa, quer para a comissão, quer para um dos adversários, poderá ser
sancionada com a exclusão da equipa do torneio.
A comissão poderá punir a equipe sempre que constatar qualquer
irregularidade.
A comissão pode adicionar ou modificar alguma regra na existência de alguma
situação não prevista.
As regras poderão ser alteradas até ao momento de início do torneio sendo
apenas a última versão das mesmas válidas.

1

Dependendo do número de equipes inscritas, e tempo disponível.

