Introdução e Propósito – Regional Brasileira de Combat Arms

Regras oficiais (“Regras”) da Regional Brasileira de Combat Arms 2016 (“Regional”).
Elas aplicam-se para todas as equipes que venham a participar da Regional Brasileira
de Combat Arms 2016, assim como para todos os demais envolvidos.

Estas Regras foram criadas exclusivamente para garantir a integridade da Regional
para disputas profissionais de Combat Arms e um equilíbrio competitivo entre os times.
Regras padronizadas beneficiam todas as partes envolvidas em disputas profissionais
de Combat Arms, incluindo os times e jogadores.

Estas Regras não restringem a competição por jogadores. Os termos de
relacionamento entre jogadores e equipes são de responsabilidade dessas partes.

Estas Regras tratam do seguinte:











Qualificatória de Combat Arms League 1ª Etapa (QCA – 1ª Etapa)
Combat Arms League 1ª Etapa (CAL – 1ª Etapa)
Ranking CA 1ª Etapa (RA – 1ª Etapa)
Acesso e Rebaixamento 1ª Etapa
Combat Arms League 2ª Etapa (CAL – 2ª Etapa)
Ranking CA 2ª Etapa (RA – 2ª Etapa)
Acesso e Rebaixamento 2ª Etapa
Combat Arms League 3ª Etapa (CAL – 3ª Etapa)
Ranking CA 3ª Etapa (RA – 3ª Etapa)

A Regional Brasileira de Combat Arms 2016 consiste nas 9 (nove) etapas descritas
acima, com formatos distintos, sendo a Regional Brasileira a competição principal.

A Qualificatória de Combat Arms League será aberta para todos os jogadores que
possuem uma conta no jogo, que pode ser obtida gratuitamente, onde os 6 (seis)
melhores times se classificarão para a Combat Arms League 1ª Etapa.

No Combat Arms League 1ª Etapa os 6 (seis) melhores times da Qualificatória de
Combat Arms League 1ª Etapa se enfrentarão em 9 (nove) rodadas em um formato de

liga, acumulando pontos baseados em seus resultados. As 4 (quatro) melhores se
classificarão para a próxima fase e se enfrentarão em um formato de eliminatórias, até
que sejam definidas todas as posições.

Ao final da Etapa, as 4 (quatro) melhores equipes da Combat Arms League mantêm
sua posição para a Regional Brasileira 2ª Etapa, ou seja, na mesma ou na próxima
temporada. Já as duas piores colocadas deverão participar do processo de acesso e
rebaixamento com as melhores equipes do Ranking CA 1ª Etapa para tentar se
manter no Combat Arms League 2ª etapa. O mesmo ocorre na 3ª Etapa.

O Ranking CA acontece em paralelo a Combat Arms League, sendo aberto a todos os
jogadores que tiverem uma conta no Combat Arms. Ele seguirá o modelo de Ranking
com partidas semanais que valerão pontos para o Ranking. Os 8 (oito) melhores
pontuados, jogarão contra o último da Combat Arms League tentando entrar nas duas
vagas da Combat Arms League 2ª etapa. O mesmo ocorre na 3ª Etapa.

1. Realização do Campeonato

Este campeonato será realizado pela LEVEL UP! INTERACTIVE Ltda., sociedade
inscrita no CNPJ sob o n.º 06.142.151/0001-60, com sede à Av. Jabaquara, nº 3060 8º andar, Mirandópolis - São Paulo - SP – CEP 04046-500

Todas as fases do evento serão realizadas no período de 27 de março de 2016 a 17
de dezembro de 2016.
Na tabela abaixo seguem todas as datas de cada uma das fases do Campeonato:
Regional Brasileira de Combat Arms
Datas

QCA

02/04/2016

03/04/2016 QCA

09/04/2016

10/04/2016

Ranking CA

CAL

Ranking 1ªEdição - 1ª temp

14/04/2016

1ª temp

16/04/2016

17/04/2016

Ranking 2ªEdição - 1ª temp

23/04/2016

24/04/2016

Ranking 3ªEdição - 1ª temp

28/04/2016

Acesso

1ª temp

30/04/2016

01/05/2016

Edição especial - 1ª temp

05/05/2016
07/04/2016

1ª temp
08/05/2016

Ranking 4ªEdição - 1ª temp

12/05/2016
14/05/2016

1ª temp
15/05/2016

Ranking 5ªEdição - 1ª temp

19/05/2016

1ª temp

21/05/2016

22/05/2016

Ranking 6ªEdição - 1ª temp

28/05/2016

29/05/2016

Edição especial - 1ª temp

02/06/2016

1ª temp

09/06/2016

1ª temp

16/06/2016

1ª temp

23/06/2016

1ª temp

25/06/2016

26/06/2016

09/07/2016

10/07/2016

Finais -1ª temp
Acesso 2ª Temp

14/07/2016
16/07/2016

17/07/2016

Ranking 1ªEdição - 2ª temp

24/07/2016

Ranking 2ªEdição - 2ª temp

31/07/2016

Ranking 3ªEdição - 2ª temp

21/07/2016
23/07/2016
28/07/2016
30/07/2016
04/08/2016
06/08/2016

2ª temp
07/08/2016

Edição especial - 2ª temp

11/08/2016
13/08/2016

2ª temp
14/08/2016

Ranking 4ªEdição - 2ª temp

18/08/2016
20/08/2016

2ª temp
21/08/2016

Ranking 5ªEdição - 2ª temp

25/08/2016
27/08/2016

2ª temp
28/08/2016

Ranking 6ªEdição - 2ª temp

01/09/2016
03/09/2016

2ª temp
04/09/2016

Edição especial - 2ª temp

08/09/2016

2ª temp

15/09/2016

2ª temp

17/09/2016

18/09/2016

24/09/2016

25/09/2016

01/10/2016

02/10/2016

08/10/2016

09/10/2016

Finais - 2ª temp

Acesso 3ª Temp

13/10/2016
15/10/2016

3ª temp
16/10/2016

Ranking 1ªEdição - 3ª temp

20/10/2016
22/10/2016

3ª temp
23/10/2016

Ranking 2ªEdição - 3ª temp

27/10/2016
29/10/2016

3ª temp
30/10/2016

Ranking 3ªEdição - 3ª temp

03/10/2016
05/11/2016

3ª temp
06/11/2016

Edição especial - 3ª temp

10/11/2016
12/11/2016

3ª temp
13/11/2016

Ranking 4ªEdição - 3ª temp

17/11/2016
19/11/2016

3ª temp
20/11/2016

Ranking 5ªEdição - 3ª temp

24/11/2016
26/11/2016

3ª temp
27/11/2016

Ranking 6ªEdição - 3ª temp

01/12/2016
03/12/2016

3ª temp
04/12/2016

Edição especial - 3ª temp

08/12/2016
16/12/2016

3ª temp
17/12/2016

Finais - 3ªtemp

A Level Up poderá alterar as datas a seu próprio critério, fazendo a devida
comunicação aos participantes através do site: www.combatarms.uol.com.br/.

2. Elegibilidade de Jogadores

Para ser elegível a competir na Regional Brasileira de Combat Arms 2016, cada
jogador deve atender às condições abaixo:

2.1.

Idade do Jogador

O jogador deve ter no mínimo 17 anos, completos até o dia 31 de julho de 2016, para
participar de qualquer etapa da competição.

2.2.

Residência e Contrato

Cada jogador deve ter residência fixa no país.

2.3.

Proibida à participação de funcionários da Level Up

Jogadores não podem ser funcionários da Level Up interactive S.A ou de nenhuma de
suas prestadoras de serviço, no início ou em qualquer momento durante a Regional.

2.4.

Jogadores estrangeiros

Jogadores estrangeiros podem participar, desde que tenham residência no Brasil.
Porém, cada equipe deve conter no mínimo três jogadores de nacionalidade brasileira
em sua formação titular durante toda a Regional.

Jogadores estrangeiros naturalizados só poderão participar na cota de jogadores
brasileiros após comprovado no mínimo 2 (dois) anos de residência no país.

2.5.

Documentação

Todos os jogadores devem possuir documentos de identificação brasileiros,
independente da nacionalidade que tiverem.





Brasileiros devem ter Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física
(CPF).
Estrangeiros devem ter Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE) e/ou
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
Caso o competidor tenha menos de 18 anos completos na data de sua
inscrição, deverá apresentar obrigatoriamente uma autorização dos pais ou
responsável legal para participação das etapas presenciais que acontecerem
fora da cidade ou país que reside.

2.6.

Não são elegíveis a participar do Evento

Jogadores que receberam algum tipo de punição dentro do jogo nos últimos 3 (três)
meses, resultando em bloqueio de conta por mais de 15 (quinze) dias;
Jogadores que receberam bloqueio de conta de 01 (um) dia após a divulgação das
regras, serão removidos da promoção;
Jogadores que conectaram em contas de outras jogadores para beneficiá-los em
algum modo ou evento no jogo nos últimos 6 (seis) meses;
Pessoas que não possuam CPF.

3. Elegibilidade de equipes e Regras para formação

3.1.

Elegibilidade de equipe para a Temporada

Para participar da Regional Brasileira de Combat Arms, as equipes precisam se
classificar através do processo da Qualificatória de Combat Arms League, conforme o
item 5.1. Todas as informações referentes às classificatórias serão divulgadas no site
www.combatarms.uol.com.br/.

Requerimentos para equipes:

Uma vez classificada, a equipe se compromete a participar de todas as
etapas/partidas enquanto durar a competição, estando sujeita a punições e/ou
desclassificação caso não participe;
Jogadores de nacionalidade diferente da brasileira devem estar presentes legalmente
no país para se tornarem elegíveis, portanto documentos de identificação brasileiros;
Jogadores naturalizados brasileiros devem estar morando no Brasil por pelo menos 2
(dois) anos para serem considerados jogadores brasileiros, não entrando, assim, na
cota de no máximo 2 (dois) jogadores estrangeiros.

3.2.

Requisitos de Formação

Cada equipe deve manter, por toda a duração da Regional Brasileira, 5 (cinco)
jogadores na formação principal, “Equipe Titular”, e entre 2 (dois) e 5 (cinco) jogadores
substitutos, “Reservas”, formando a “Equipe Ativa”. Alterações na equipe titular podem
ocorrer conforme descrito no item 4 abaixo.

Não é obrigatória a escalação de jogadores reservas. Contudo, caso não haja
reservas informados no momento do cadastro da equipe, será permitida a escalação
posterior, estando a equipe ciente de que se isso acontecer por motivo de caso fortuito
ou força maior o time receberá uma punição de 01 (um) ponto a cada jogador alterado
na tabela do ranking.

A Level Up se isenta de qualquer decisão tomada pelos times formados por 5 a 7
jogadores. Esses times podem alterar os jogadores entre titulares e reservas no
momento que acharem adequados e, caso um jogador seja removido, o líder do time
deverá informar a organização.

3.3.

Quebra dos Termos de Uso

Jogadores que tiverem suas contas suspensas por infringir as Regras de conduta do
Combat Arms poderão ser impedidos de participar da Regional. Os mesmos serão
informados caso isso ocorra.

Cada organização deve manter uma única equipe em cada competição. Contudo, é
permitido que uma mesma organização tenha múltiplas equipes em diferentes
competições (CAL e RA). No entanto, caso, por meio do processo de Acesso e
Rebaixamento, duas equipes da mesma organização forem ficar em uma mesma
competição, uma das equipes precisará ser vendida ou doada para outra organização.
A organização da Regional a dará um prazo para que uma das equipes seja
negociada e, caso a organização não conclua a negociação de uma das equipes até
esse prazo, a vaga ficará disponível para que os oficiais da Regional decidam como
preenchê-la.

Para não haver dúvidas, são consideradas diferentes organizações as entidades que
possuírem nomes e donos iguais.

4. Substituição de jogadores da Equipe Ativa

Equipes participantes estão autorizadas a realizar substituição desde que cumpram as
restrições abaixo.







Promoção de um jogador da Reserva para a Equipe Titular;
Remoção de jogadores da Equipe Titular para a Reserva;
Inclusão de novos jogadores para a Reserva, desde que respeitado o limite
máximo descrito no item 3.2;
Remoção de jogadores da Reserva, desde que respeitado o limite mínimo
descrito no item 3.2;
Não será permitido alterar mais do que 02 (dois) jogadores.

Após a data limite para envio de formação das equipes, a organização da Regional
poderá tornar as informações públicas a qualquer momento, sem aviso prévio para as
equipes, incluindo nomes, fotos e quaisquer outros dados sobre os integrantes do
time.

4.1.

Regras Gerais sobre a substituição de jogadores

4.1.1. Sobre as contas utilizadas

Os jogadores devem jogar com a mesma conta que utilizaram para realizar a
inscrição, como descrito no item 5.1.

4.1.2. Necessidade de uma Equipe Ativa

Nenhuma substituição deve eximir a equipe de manter uma equipe ativa durante toda
a Regional conforme descrito no item 3.2.

5. Dinâmica da Regional Brasileira de Combat Arms

5.1.

Qualificatória da Combat Arms League

5.1.1. Resumo

As inscrições das equipes, formadas de no máximo 7 (sete) jogadores, serão
realizadas
diretamente
através
do
site
do
jogo
Combat
Arms
(http://combatarms.uol.com.br/). Para sua conclusão será necessário o preenchimento
das seguintes informações:







Nome do time;
Nome dos integrantes do time;
Nome que o jogar usa dentro do jogo;
CPF de todos os integrantes do time;
E-mail válido para contato.

As vagas serão limitadas para os 128 primeiros inscritos. Caso não alcance esse
número, todos que se inscreveram corretamente participarão da seletiva.
Cabe ao participante prezar pela veracidade das informações prestadas. Qualquer
problema decorrente de informações falsas, incorretas ou imprecisas não serão de
responsabilidade da Level Up.

5.1.2. Fase Eliminatória

O torneio será realizado seguindo o modelo de eliminação simples no formato “melhor
de uma” (MD1). Esse formato será utilizado até as quartas de final onde restarão 8
(oito) times. A tabela de funcionamento dessa fase pode ser vista abaixo:

5.1.3. Fase Classificados
Para selecionar os 6 (seis) melhores times será criada uma tabela simples, em
partidas no formato “melhor de três” (MD3), onde os 8 (oito) times se enfrentarão. Os 4
(quatro) vencedores das primeiras partidas se classificarão e os outros quatro 4
(quatro) perdedores jogarão uma partida seguindo o formato “melhor de três” (MD3)
para que seja definida a outra vaga. A tabela de funcionamento dessa fase pode ser
vista abaixo:

5.1.4. Período




5.2.

Inscrições do dia 30/03 até dia 01/04
Fase eliminatória dia 02/04 e 03/04

Combat Arms League– 1ª, 2ª e 3ª Etapa.

5.2.1. Resumo

As etapas da Combat Arms League terão um formato idêntico.

A classificação da 1ª Etapa será por meio da Qualificatória de Combat Arms League.
Para a 2ª Etapa já estarão classificadas as 4 (quatro) melhores equipes da 1ª Etapa de
Combat Arms League e para a 3ª Etapa, as 4 (quatro) melhores da 2ª Etapa. A seguir
serão selecionadas 2 (duas) equipes da etapa de acesso e rebaixamento. O mesmo
ocorre na 3ª Etapa.

5.2.2. Fase de Pontos

Esta etapa consiste em 6 (seis) equipes, previamente classificadas, disputando um
total de 15 (quinze) partidas em formato “melhor de dois” (MD2), com todas as partidas

ocorrendo de forma online. Cada equipe se enfrentará em uma “melhor de dois” por
liga.

O ranking da liga será determinado pelo sistema de pontuação como descrito abaixo:





Vitória: 3 Pontos.
Empate: 1 Ponto.
Derrota: 0 Pontos.

Ao final de todas as partidas, as 4 (quatro) equipes com melhor pontuação avançarão
para a fase Eliminatória, que ocorrerá conforme descrito no item 5.1.2.

5.2.3. Empates

Se ao final da fase de pontuação houver duas equipes empatadas (com a mesma
pontuação), os seguintes critérios de desempate serão aplicados, nessa ordem:

1. Maior número de jogos únicos vencidos durante a fase de pontos;
2. Menor tempo acumulado em vitórias;
3. Confronto direto entre as equipes.

Caso seja necessário o confronto direto (critério 3), as equipes empatadas se
enfrentarão em partida no formato “melhor de uma” (MD1), para definir quem
avançará.

No caso de empate entre mais de duas equipes, será criada uma tabela adicional em
que os adversários serão sorteados para definição dos confrontos.

Partidas de desempate ocorrerão após a última partida da primeira fase (pontos), mas
antes do início da segunda fase (eliminatórias) do Combat Arms League.

5.2.4. Fase Eliminatória

Ao final da primeira fase (pontos), as 4 (quatro) equipes com melhor pontuação
avançarão para a fase seguinte (eliminatórias). As 4 (quatro) equipes se enfrentarão
em formato de eliminação simples, com partidas no formato “melhor de três” (MD3)
nas semifinais e “melhor de cinco” (MD5) na final, respeitando a colocação prévia na
fase inicial do Combat Arms League, conforme ilustrado abaixo:

5.2.5. Período

Primeira etapa 1



Fase de pontos: do dia 09/04 até o dia 08/06
Fase eliminatória: dias 18 e 19/06

Primeira etapa 2



Fase de pontos: do dia 13/07 até o dia 07/09
Fase eliminatória: dias 17 e 18/09

Primeira etapa 3



Fase de pontos: do dia 12/10 até o dia 07/12
Fase eliminatória: dias 16 e 17/12

5.3.

Ranking CA 1ª, 2ª e 3ª Etapa

5.3.1. Resumo

O Ranking CA terá o mesmo formato descrito anteriormente, mas as premiações
serão diferentes. Cada temporada do Ranking terá 6 (seis) edições de pontos corridos
e 3 (três) edições de fase eliminatória. Ao final da 1ª e 2ª edição os 8 (oito) primeiros
disputarão as 2 (duas) vagas para a 2ª e 3ª Etapa de Combat Arms League.

5.3.2. Fase de pontos

Na 1ª Edição teremos 6 (seis) edições, que pontuarão para um Ranking. A cada 3
(três) edições teremos 1ª edição especial de fase eliminatória, com os 8 (oito) times
que mais pontuaram nas 3 (três) primeiras edições.

Isso acontecerá até termos 9 (nove) edições de pontos corridos e 3 (três) de fase
eliminatória, totalizando 9 (nove) edições, fechando, assim, a 1ª temporada e
repetindo o formato para as outras duas edições.

Todas as edições serão feitas seguindo o modelo de tabela simples, conforme descrito
no item 5.1.3. Até o período de semifinais todas as partidas serão realizadas no
formato de “melhor de uma” (MD1). A semifinal e a final utilizarão o formato de “melhor
de três” (MD3). Em todas as etapas, o ranking da liga será determinado pelo sistema
de pontuação descrito abaixo:








1º lugar - 10 pontos.
2º lugar - 8 pontos.
3º lugar - 6 pontos.
4º lugar - 5 pontos
5º - 8º lugar - 3 pontos.
Abaixo de 8º lugar - 0 pontos.

5.3.3. Empates

Se ao final da fase de pontos houver duas equipes empatadas (com a mesma
pontuação), os seguintes critérios de desempate serão aplicados, nessa ordem:

1. Maior número de jogos únicos vencidos durante a fase de pontos;
2. Menor tempo acumulado em vitórias;
3. Confronto direto entre as equipes.

Caso seja necessário o confronto direto (critério 3), as equipes empatadas se
enfrentarão em partida no formato melhor de um (MD1), para definir quem avançará.

No caso de empate entre mais de duas equipes, será criada uma tabela adicional em
que os adversários serão sorteados para definição dos confrontos.

Partidas de desempate ocorrerão após a última partida da primeira fase (pontos), mas
antes do início da segunda fase (eliminatórias) do Combat Arms League.

5.3.4. Fase Eliminatória

Ao final de cada etapa haverá uma eliminatória com os times que possuírem a melhor
posição no ranking depois das 3ª e 6ª edições. As 8 (oito) equipes com a melhor
pontuação avançarão para essa esta fase.

Essas 8 (oito) equipes se enfrentarão em partidas de eliminação simples, utilizando o
formato “melhor de três” (MD3) até que um vencedor seja selecionado. O formato de
partida simples será igual a do item 5.2.4.

5.3.5. Período

Primeira etapa 1



Fase de pontos: do dia 09/04 até o dia 12/06
Fase eliminatória: dias 30/04 e 01/05, 25/06 e 26/06

Primeira etapa 2



Fase de pontos: do dia 16/07 até dia o 28/08
Fase eliminatória: dias 06/08 e 07/08, 03/09 e 04/09

Primeira etapa 3


Fase de pontos: do dia 15/10 até o dia 27/11



Fase eliminatória: dias 05/11 e 06/11, 03/12 e 04/12

As inscrições poderão ser feitas a qualquer momento no período dessa fase, sendo
que cada pessoa inscrita poderá representar apenas um time por temporada.

5.4.

Acesso e rebaixamento 1ª e 2ª Etapa

Após as finais da 1ª e 2ª Combat Arms League e 1ª e 2ª Etapa do Ranking CA, as 4
(quatro) equipes com a melhor colocação no Combat Arms League 1ª Etapa estarão
automaticamente classificadas para a Etapa seguinte do Combat Arms League.

As equipes que terminarem no 5º e 6º lugar da Combat Arms League 1ª Etapa,
juntamente como as equipes que terminarem a 1ª Etapa Ranking CA entre o 1º e a 8º
lugar, jogarão entre si em partidas de eliminação simples. Essas partidas seguirão o
formato “melhor de três” (MD3), sendo que os times classificados no 5º e 6º lugar da
Combat Arms League entrarão na semifinal do acesso e rebaixamento. Assim os times
que alcançarem o 1º e o 2º lugar se classificarão para a Combat Arms League 2ª
Etapa. O mesmo se repete para a 3ª edição.

5.4.1. Período

Acesso 1


Dias 02/07 e 03/07.

Acesso 2


Dias 01/10 e 02/10.

6. Equipamento dos jogadores

Durante os jogos é de plena responsabilidade de cada equipe e/ou jogador a
manutenção e uso de seus equipamentos.

7. Processo de Partida

7.1 Alterações na Programação

A organização pode, a seu critério, reordenar a programação das partidas de qualquer
dia e/ou alterar a data de uma partida ou alterar a programação das partidas.

Caso qualquer programação de partidas seja modificada, a organização informará os
times sobre a alteração o mais rápido possível.

8. Papel dos Juízes

As designações abaixo se aplicam:

8.1.

Responsabilidade

Os juízes serão os oficiais da Regional Brasileira responsáveis por auxiliar os
jogadores em qualquer questão relacionada as partidas e a tudo que ocorre antes e
depois delas. A supervisão deles inclui, mas não se limita a:








Checar e monitorar os periféricos dos jogadores na área da Partida, durante
etapas presenciais;
Comunicar/ autorizar o início da partida.
Solicitar pausas e resumir o jogo.
Aplicar punições em resposta a violações de regras durante partidas.
Confirmar o final da partida e o resultado.
Finalidade do Julgamento

Toda decisão feita pelos juízes é final, e absoluta. Não existe processo de apelação.

9. Setup Pré-Partida

9.1.

Tempo de Setup

Os jogadores deverão estar presentes 2 (duas) horas antes do início de cada partida
para garantir suas plenas condições de jogo. O setup é composto por:








Garantir a qualidade do equipamento
Conectar e calibrar os periféricos
Garantir o funcionamento adequado do sistema de chat de voz
Bags e equipamentos
Ajustar configurações dentro do jogo
Falha Técnica de Equipamentos

A responsabilidade da manutenção de seus equipamentos é inteiramente de cada
jogador.

9.2.

Suporte Técnico durante etapas presenciais

Oficiais da Regional estarão disponíveis para ajudar com o processo de setup e na
resolução de problemas encontrados durante o período de instalação pré-jogo.

9.3.

Pontualidade para iniciar a Partida

É esperado que os jogadores resolvam todo e qualquer problema de configuração
dentro do tempo estipulado de setup. Atrasos gerados por problemas de setup podem
ocorrer desde que autorizados pelos oficiais da Regional. Penalidades por atrasos
podem ser aplicadas a critério dos Oficiais da Organização.

9.4.

Aviso de testes Pré-Partida

Um oficial da Regional confirmará, com todos os jogadores, que seus respectivos
setups estão completos com no máximo 5 (cinco) minutos de antecedência antes de
cada partida.

10. Geral/Configurações de Jogo




Mapas permitidos: Gray Hammer, Piazza, Power Surge, Warhead, Snow
Valley, Short Fuse, Slaughter House,
Escolha do mapa: cada time vetará dois mapas, sendo que o time que começar
vetando escolherá também o primeiro mapa.

Ex:
Time A Veta: Gray Hammer
Time B Veta: Piazza
Time A Veta: Power Surge
Time B Veta: Warhead

Mapas liberado a escolher: Snow Valley, Short Fuse, Laughter House,

Time A Escolhe: Snow Valley
Time B Escolhe: Laughter House











7 rounds;
No mapa que a equipe escolheu, o adversário escolherá se começará de Alfa
ou Bravo;
No caso de empate no mapa, os clãs deverão disputar 3 rounds de cada lado,
e manter o mesmo lado em que começaram a disputar o mapa;
Caso ocorra novamente o empate, os clãs deverão repetir o item 12.5;
Apenas personagem masculino é permitido, padrão é permitido ou Deckland;
Suavização 0x dentro do jogo (Configuração do vídeo onde evita tela preta);
Máximo de duas armas iguais por equipe;
Não obrigatório uso de sniper se o time possuir menos que 5 (cinco) jogadores;
Obrigatório o uso de 1 (um) sniper com formação de 5 (cinco) jogadores.

10.1.

Remake do Jogo

As decisões de quais condições justificam um remake ficam solenemente a critério dos
Oficiais da Regional. Abaixo estão listados exemplos de possíveis situações em que o
remake pode acontecer:





Queda de 01 (um) jogador no início da partida, sem que nenhum jogador tenha
morrido.
Queda de todos os jogadores simultaneamente, independente se está 5x1 ou
1x1.
Caso o jogo esteja 1x1 e ocorra a queda do jogador, será necessário tirar uma
"PRINT" e apresentar ao Juiz solicitando, assim, a aplicação do Remake.

10.2.

WO

Caso uma equipe não se apresente com no mínimo 5 jogadores no horário definido
pela organização da partida será considerado um WO.

10.3.

Problemas Técnicos

Em casos de problemas técnicos que já são conhecidos pela empresa, uma nova
partida será agendada.

Em casos de problemas técnicos desconhecidos, o ocorrido será analisado pela
equipe da Regional. Neste caso, os juízes da partida têm até 45 minutos para tomar
uma decisão unânime.

*Em casos envolvendo problemas técnicos referentes a computadores e/ou internet,
caso o jogador não volte em 20 minutos, será aplicado o WO e a equipe perderá a
partida.

11. Conduta dos Jogadores

11.1.

Hacking

O processo de hacking é definido por qualquer alteração ou modificação feita no
cliente do Combat Arms por jogador, time, ou qualquer pessoa que tenha agido em
nome de um jogador ou time.

Abaixo estão listados os programas de uso permitidos durante as partidas:














Driver Synapse – Permitido sem uso de Macro.
Driver Corsair – Permitido sem uso de Macro.
Driver SteelSeries – Permitido sem uso de Macro.
Driver Thermaltake – Permitido sem uso de Macro.
Dxtory
Fraps
Skype
Teamspeak
RaidCall
Ventrilo
Xsplit
Programas de comunicação

11.2.

Profanação e Hate Speech

O membro de uma equipe não pode fazer o uso de linguagem obscena, chula, vulgar,
insultos, ameaças, abusos, calúnia, difamação ou portar-se de qualquer maneira
ofensiva ou repreensível, nem promover ou incitar ódio ou conduta discriminatória
dentro ou perto da área de partida em qualquer momento.

11.3.

Comportamento Disruptivo /Insultos

O membro de uma equipe não pode tomar qualquer ação, executar qualquer gesto, ou
incitar qualquer indivíduo a fazer o mesmo, que seja direcionado ao time adversário
em natureza de insulto, zombeteira, perturbadora ou antagônica.

11.4.

Comportamento Abusivo

Não serão tolerados abusos contra os Oficiais do Regional, membros de equipe, ou
membros da audiência. Repetições nessas violações incluem, mas não se limitam a,
tocar o computador de outro jogador, corpo ou bens. Membros das equipes e seus
convidados (se houver) devem tratar todos os indivíduos que frequentam uma partida
com respeito

11.5.

Comunicações não autorizadas

Todos os telefones móveis, tablets e quaisquer outros aparelhos de voz e/ou
aparelhos sonoros devem estar completamente desligados durante os jogos.

12. Vestuário

12.1.

Sobre os uniformes das equipes

Todos os membros das equipes tem que usar uniformes dos times que representam.

A Regional mantém o direito de impor ou banir um objeto de vestuário a qualquer
momento, caso seja considerado ofensivo, não se limitando as hipóteses abaixo:







Contendo qualquer informação falsa, infundada ou injustificada de qualquer
produto serviço, ou depoimento que a organização em seu próprio critério
considere antiético;
Não podendo conter qualquer material que constitua ou seja relativo a
quaisquer atividades que sejam consideradas ilegais seja no Brasil ou na
Suécia;
Desprezar ou difamar qualquer equipe adversária, jogador ou qualquer outra
pessoa ou produto.

12.2.

Sobre a recusa da entrada

A organização se reserva ao direito de recusar a entrada ou a continuação no torneio
de qualquer membro da equipe que não cumpra as regras de vestuário mencionadas
anteriormente.

*Em casos de banimentos a organização não cederá um novo uniforme, cabendo ao
participante providenciar nova vestimenta de acordo com as regras.

13. Comportamento não profissional

13.1.

Responsabilidade sob Código

Salvo indicação contrária, ofensas e quebras dessas regras são passíveis de punição,
tendo sido ou não cometidas propositalmente. Tentativas de quebra de regras também
são passíveis de punição.

13.2.

Assédio

Assédio é proibido. O assédio é definido como atos sistemáticos, hostis e repetidos
que ocorrem durante um período considerado de tempo, que são destinados a isolar
uma pessoa e/ou afetar a dignidade da pessoa.

13.3.

Assédio Sexual

Assédio sexual é proibido. Assédio sexual é definido como avanço sexual indesejável.
A avaliação baseia-se se uma pessoa comum consideraria a atitude ofensiva. Há
tolerância zero para qualquer ameaça ou a promessa de vantagens em troca de
favores sexuais.

13.4.

Descriminação e Difamação

Membros das equipes não podem ofender a dignidade ou integridade de um país,
pessoa ou um grupo de pessoas por meio de palavras, atos de desprezo ou ações de
raça, cor de pele, etnia, nação, origem social, gênero, língua, religião, opinião politica
ou qualquer outra opinião, status financeiro, idade ou qualquer outro status de
orientação sexual.

13.5.

Recusa de cumprimento

Nenhum membro de uma equipe pode se recusar ou se negar a executar as
instruções dos oficiais do Torneio.

13.6.

Arranjar Partidas

Nenhum membro de uma equipe pode oferecer concordar, conspirar ou tentar
influenciar o resultado de um jogo ou partida por qualquer meio que seja proibido pela
lei ou por estas regras.

13.7.

Sujeições a Penalidades

Qualquer pessoa envolvida ou com tentativa de envolvimento em qualquer ação que a
Regional acredite, a seu critério exclusivo e absoluto, que constitua uma vantagem
desigual, será sujeita a uma punição descrita no item 14, a qual será imposta devido a
esses atos. A natureza e extensão das punições impostas devido a essas operações
obedecerão a critérios exclusivos e absolutos da Organização.

14. Penalidades

Após a descoberta de violação por um membro de uma equipe de qualquer uma das
regras listadas acima, os oficiais da Regional podem, sem limitação de sua autoridade
a emitir as seguintes penalidades:










Advertência Verbal
Perda da escolha de lado para o Jogo atual e/ou futuros
Multas e/ ou Perda de Premiação
Perda de Jogos
Perda de Pontos
Perda de Partidas
Suspensões
Desclassificação

14.1.

Multa

Infrações repetidas ou graves (abusos, hack, etc) estão sujeitas a escalação de
penalidades, até, e incluindo, a desclassificação de eventos futuros e/ou banimento da
Regional.

É importante notar que penalidades não precisam seguir uma ordem. A critério dos
Oficiais da Regional, um jogador pode ser desclassificado por uma primeira ofensa se
a ação do jogador for o suficiente para uma desclassificação da Regional.

15. Direito de Publicação

A Regional terá todos os direitos de publicar e declarar que um membro da equipe foi
penalizado. Qualquer membro da equipe ou time poderá ser citado nessas
declarações, renunciando assim a qualquer direto de ação judicial contra a Level Up
e/ou seus parceiros, subsidiários, afiliados, funcionários, agentes ou contratados.

16. Espírito das Regras

16.1.

Decisões Finais

Todas as decisões a respeito da interpretação das regras, elegibilidade de jogadores,
cronograma do Regional e penalidades por mau comportamento dependem apenas
das decisões da Organização, que são finais.

As decisões da Regional, em respeito a essas regras, não podem ser objeto de
recurso e não darão origem a qualquer reclamação por danos monetários ou qualquer
outra medida legal.

16.2.

Alteração de Regras

Estas regras podem ser alteradas, modificadas ou complementadas pela organização
da Regional a fim de assegurar partidas justas e a integridade da Regional.

17. Equipamentos Permitidos

Estes equipamentos fazem parte do Software do jogo Combat Arms e não possuem
qualquer ligação com equipamentos e armamentos reais.

17.1.

ASSAULT RIFLES

ACR
47

L85A1
Desert Aim

M16A3
L Black

TAR-21
(MAX.1)
(MAX.1)

AEK

971

Galil ACE (MAX.1)

Famas
M4A1

AK

47

Plated

AK

K2

L85A1 Camo
M14

M416
Scar L Trispear

CARBOM
LR300 (MAX.1)

Gold

Scar L
SG550

15

(MAX.1)
Parafal (MAX.1)

M4A1

Scar

CZ805
T91

SG556 (MAX.1)

17.2.

Dragunov
Wolf
Ghillie

SNIPER RIFLES

Black

Dragunov
L96A1

MSG
90
PSG1
GHILLE (MAX. 1 POR TIME)

TPG (MAX. 1 POR TIME)

SUBMACHINE GUNS

L96A1

Arctic
L96A1

M24

SR25
L115A3 (MAX. 1 POR TIME)

M-200

M-200

K7
Mod
n

UZI

MAC-10

P90

MP5A4

17.3.

K1A

PISTOLAS

Anaconda
SE

M1911
Silver
seven

MP5
Scorpio

UMP

Black
G23

Knights
P226

Desert
K5

Eagle

M1911
Desert

G23
M92F

MEU
Eagle

SE

P226
Five-

Makarov
Pistol.

17.4.

Balisong
Sickle
Knife

P220

SE

TT

Walther P38

MELEE/FACA/EXPLOSIVOS

Knife

G.I.-shovel
M9
Machette

M11

Halloween
Tactical

Ninjato
a de Dom Pedro

M18 Smoke

17.5.

Aviator
Mask

Sickle

M67 Frag

Tomahawk

Espad

RGN

FACE/ROSTO (OBRIGATÓRIO)

Glasses
Goggles

Chemical
Gasmask
MK1 Gas Mask

FG-1
Fire
MK3 Gas Mask

Russian Mask

17.6.

Skull Bandana

Sport Shades

HEAD/CABEÇA (OBRIGATÓRIO)

Comm Cap

Red Beret

Black Cap

17.7.

VEST/PEITO

17.8.

MODIFICAÇÕES

AK Acog Ta3 Scope
Reflex Sight

Extended Magazine-I
Loader Mag-II

AK Holosight

Extended Magazine-II

AK Acog Ta1 Scope

Fast Loader Mag-I

Itech

Fast

Silenser s1

17.9.

Silenser s2

Silenser s3

CAMUFLAGENS

Desert Camo
Camo

18. Mapas

Flecktarn Camo
Woodland Camo

Tigerstripe Camo
Arctic Camo

Urban

GRAY HAMMER

PIAZZA

POWER SURGE

WARHEAD

SNOW VALLEY

SHORT FUSE

SLAUGHTER HOUSE

19. Premiação

19.1.

Premiação Combat Arms League

Durante o decorrer do Combat Arms League as equipes terão a oportunidade de
ganhar prêmios com base em seu desempenho no torneio. Essa premiação será
recebida pelas equipes e deverá ser repassada aos jogadores integralmente, salvo
quando houver termo previamente acordado via contrato entre jogadores e equipes
referente à premiação.

A premiação de cada uma das três Etapas será dividida da seguinte maneira:

1º Colocado: Certificados de barra de ouro no valor de R$ 960,00;
2º Colocado: Certificados de barra de ouro no valor de R$ 640,00;
3º Colocado: Certificados de barra de ouro no valor de R$ 520,00;
4º Colocado: Certificados de barra de ouro no valor de R$ 520,00;
5º Colocado: Certificados de barra de ouro no valor de R$ 280,00;
6º Colocado: Certificados de barra de ouro no valor de R$ 280,00.

Para se tornar elegível à premiação, todos os jogadores inscritos deverão ter CPF
(independentemente de sua nacionalidade).

19.2.

Premiação Ranking CA

No Ranking CA teremos 9 (nove) edições de ranking e 3 (três) fases eliminatórias por
temporada:

Premiação – Por edição:

1° lugar: 100.000 Cash no valor de R$100,00 reais (dinheiro virtual do Combat Arms)
dividido entre os 5 (cinco) titulares do time.
2° lugar: 50.000 Cash no valor de R$ 50,00 reais (dinheiro virtual do Combat Arms)
dividido ente os 5 (cinco) titulares do time.

Premiação Fase Eliminatória:

1° lugar: 150.000 Cash no valor de R$150,00 reais (dinheiro virtual do Combat Arms)
dividido entre os 5 (cinco) titulares do time.
2° lugar: 100.000 Cash no valor de R$100,00 reais (dinheiro virtual do Combat Arms)
dividido entre os 5 (cinco) titulares do time.
3° lugar: 50.000 Cash no valor de R$ 50,00 reais (dinheiro virtual do Combat Arms)
dividido entre os 5 (cinco) titulares do time.

20. Prescrição do direito aos prêmios

Caso o prêmio ganho não seja reclamado no prazo de 180 dias contados a partir da
data da apuração, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente
será recolhido pela empresa ao Tesouro Nacional como Renda da União, no prazo
subsequente de 10 (dez) dias conforme art. 6º do Decreto 70.951/72.

20.1.

Direito de imagem

O contemplado concorda com a utilização de seu nome, imagem e som de voz
exclusivamente para a divulgação da promoção comercial pelo período de até 01 (um)
ano a partir da data de apuração.

21. Sobre dúvidas e controvérsias

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes
da promoção deverão ser preliminarmente dirimidas pelos seus respectivos
organizadores e, posteriormente, submetidas à CAIXA/CEPCO.

22. Sobre o recebimento de reclamações

O PROCON local, bem como os órgãos conveniados, em cada jurisdição receberão as
reclamações devidamente fundamentadas, dos consumidores participantes.

25. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA –
Certificado de Autorização CAIXA Nº 3-0519/2016

