
3º CAMPEONATO DE LEAGUE OF LEGENDS  

NET4FUN LAN HOUSE E INFORMÁTICA 

REGULAMENTO 

1. Disposições Gerais 

Este regulamento visa proporcionar que o torneio seja realizado assegurando condições de 

igualdade para todos os participantes inscritos. O mesmo poderá sofrer alterações até o dia do evento. A 

participação no torneio atesta que o jogador concorda com este conjunto de regras. 

O campeonato será realizado na NET4FUN LAN HOUSE E INFORMÁTICA, a qual está situada na Rua 

Joaquim Nabuco, n. 100, sala 1, no dia 17 de setembro a partir das 8 horas.  

A Net4fun ficará encarregada de disponibilizar equipamentos e periféricos em perfeito estado de 

funcionamento. O jogador que desejar poderá trazer seus equipamentos, como mouse, fone e teclado.  

 

2. Da Estrutura do Campeonato 

 Mapa: Summoners Rift; 

Vagas: Máximo de 15 times; 

Modo: Torneio Competitivo (Draft) 5x5; 

Taxa de Inscrição: R$ 100,00 por equipe 

Restrições: não há restrição de nível, contanto que o jogador possua 16 campeões habilitados (sem 

contar os livres da semana). 

 

3. Das Inscrições 

- A inscrição deverá ser feita mediante preenchimento do formulário online no site: 

https://battlefy.com/net4fun-lan-house/3º-campeonato-de-league-of-legends-net4fun-lan-

house/599e0b6511e326033de46790/info e também cadastramento no site do evento: 

https://events.br.leagueoflegends.com/events/272664  

-  As Inscrições vão do dia 14/08/2017 ao dia 15/09/2017 ou até todas as vagas serem preenchidas; 

- A efetivação da inscrição será feita mediante pagamento da taxa de inscrição, a qual será de R$ 

100,00 por equipe e pode ser paga diretamente na sede da Net4fun Lan House e Informática. 

 



 

4. Das Etapas do Campeonato 

O torneio será no modo Eliminação Simples, sendo todas as partidas mata-mata.  

 

5. Regras 

Inscrição obrigatória no site: https://events.br.leagueoflegends.com/events/272664 

Horários: Se algum time não se apresentar até 10 minutos após o horário marcado, o mesmo perderá a 
partida por W.O; 

É extremamente proibido jogar na conta de terceiros ou contas que não estejam casdastradas 
previamente no site do evento; 

Restart: O jogo poderá ser reiniciado em caso de falha de conexão ou de hardware por parte de 
qualquer um dos jogadores da partida desde que ainda não tenha ocorrido nenhuma morte e não tenha se 
passado 5 minutos de jogo. Em caso de restart, o jogo deverá ser criado como Draft Pick e seguir os mesmos 
banimentos e escolhas de campeões do jogo antes de ser reiniciado. 

First Pick: A partida deverá ser jogada com o Código de Torneio, e a definição de qual time ficará na 
equipe azul ou roxa deverá ser tirado no “cara ou coroa”. 

 

6. Premiação 

Premiação por parte da Riot Games (sujeita a aprovação e alteração): 

 1º Lugar: 1600 RP (por jogador) 

 2º Lugar: 800 RP; (por jogador) 

 3º Lugar: Bonus de IP (10 vitórias) (por jogador) 

 4º Lugar: Bonus de IP (4 vitórias) (por jogador) 

Vale ressaltar que o membro reserva não recebe a premiação. 

 

Premiação por parte da Net4fun: 

 1º Lugar: 150.000 BoaCompra Gold (R$ 300,00).  

 2º Lugar: 75.000 BoaCompra Gold (R$ 150,00). 

Os golds serão entregues ao capitão da equipe. 

 


