
REGULAMENTO DE MODALIDADE: LEAGUE OF LEGENDS 

1. Abrangência
As regras mencionadas neste livro de regras serão aplicadas exclusivamente na JEPs
Eletrônicos.
2. Termo de concordância
Os jogadores participantes da JEPs Eletrônicos devem estar de acordo com as regras
descritas neste documento. Qualquer objeção contra qualquer parâmetro deste
documento, será desconsiderado.
3. Administração
A administração da JEPs Eletrônicos se reserva no direito de alterar ou remover as
regras, sem aviso prévio em casos de emergência ou situações que possam atrapalhar
o bom andamento do evento.
4. A plataforma
A competição de League of Legends será realizada na plataforma Battlefy
(https://battlefy.com/), portanto é de responsabilidade dos times inscritos na competição
estar cientes do funcionamento da plataforma, da inscrição ao fechamento das partidas.
5. Aplicação de regras
Os Administradores do Torneio serão os responsáveis pelo entendimento e aplicação
das regras. No caso de eventuais erros de aplicação das regras por erros humanos
(administradores), nos reservamos ao direito de corrigir, seja revertendo resultados ou
aplicando a punição adequada mesmo após a data da ocorrência para manter o padrão
do evento para todos os participantes.
6. Conta RIOT
6.1           Conta de uso individual
É proibido realizar o compartilhamento da conta RIOT para realizar o torneio. O jogador
deverá utilizar a sua própria conta, e caso seja identificado o uso por terceiros, será
desclassificado junto com o seu time.
6.2           Proibição de nicks e tags
É proibido durante o campeonato utilizar qualquer nick ou tag com referência abusiva,
ofensiva, discriminatória, chula e de apologia a drogas. Caso seja utilizado, resultará em
punição. Jogadores não poderão alterar seus nomes de invocador após o ato da
inscrição.
Jogadores que tiverem suas contas suspensas por infringirem os Termos de Uso do
League of Legends poderão ser impedidos de participar da competição.
7. Conduta dos participantes
Todos os participantes dos eventos do JEPs Eletrônicos concordam em se comportar
de maneira adequada e respeitosa em relação aos outros. Ofensa a qualquer
participante será avaliada pelo juiz e pode acarretar uma advertência ou punição direta
à equipe infratora. Em caso de reincidência, a equipe será desclassificada da
competição e todas suas partidas dadas como 0-1. Caso haja ofensa por parte de dois
times, independente da ordem de início, o juiz decidirá se os times serão
desclassificados.
8. Composição do time



A equipe deve ser composta por no mínimo 5 (cinco) atletas e no máximo 7 (sete atletas) 
de uma mesma escola no TORNEIO FECHADO.  
9. W.O.
As partidas irão ocorrer entre duas equipes com 5 (cinco) invocadores cada, em
Summoner's Rift. Não será permitido o início de qualquer partida com déficit de
jogadores, sendo considerado assim desclassificação por falta e/ou desistência (W.O.).
Partidas em que equipes tenham sido desclassificadas, serão declaradas como vitória
pelo placar mínimo possível (1x0). Nenhuma estatística ou número adicional serão
válidos para partidas em que uma equipe tenha sido desclassificada.
10. Pauses durante o jogo
Cada equipe tem direito a 10 (dez) minutos de pause no jogo e a organização tem mais
10 (dez) minutos. A organização poderá, se julgar necessário ou justo, doar até 5 (cinco)
minutos de pause para cada equipe.
10.1     Jogadores podem apenas pausar uma partida imediatamente seguindo um dos
eventos abaixo, mas eles devem informar a razão da pausa a um administrador,
imediatamente após a ação. Razões que justificam um pedido de pausa incluem:
10.1.1 Perda de conexão não intencional;
10.1.2 O mau funcionamento de um hardware ou software.
10.2 Antes de despausar a partida, a equipe que pausou deve pedir confirmação da
equipe adversária. Caso isto não aconteça, a ação será considerada falta de fair play e
a equipe ficará sujeita a penalidades aplicadas a critério dos Administradores do torneio.
10.3 Administradores do JEPs Eletrônicos podem ordenar a pausa de um jogo a
qualquer momento.
10.4 Em caso de desconexão, a equipe em desfalque deve pausar o jogo. Caso um
jogador não consiga voltar para o jogo e o período de pausa acabe, a equipe deve
“despausar” imediatamente e continuar o jogo, mesmo com jogador(es) em desfalque.,
10.5 Caso a equipe use de má fé e fique pausando e iniciando a partida, a mesma
poderá ser punida com a desclassificação da etapa.
11. Picks e bans
Os picks e bans são feitos no padrão RIOT. Apenas o coach de cada equipe pode
participar dos picks e bans como espectador.
11.1 Equipes devem completar todas as trocas antes da marca de 20 segundos durante
a fase de trocas. O não cumprimento deste item pode resultar em punições ao jogador
e à equipe.
11.2 Não é permitido Pick Coringa.
12. Critérios de desempate
Durante as qualificatórias, caso sejam necessários critérios adicionais de desempate,
devem ser usados:
12.1 Menor tempo médio de vitórias;
12.2 Maior média de gold acumulado.
13. Formato da partida
13.1 Qualificatórias
Nas partidas qualificatórias serão realizadas no sistema suíço, com intuito de promover
o maior número de jogos por Equipe. As 8 melhores equipes passarão as finais. A
equipe na parte de cima do confronto joga no lado azul e a equipe na parte de baixo
joga no lado vermelho. O seed inicial será decidido aleatoriamente pela plataforma
Battlefy.
13.2 Fase final



Nas finais, serão eliminatórias em melhor de 3, a equipe na parte de cima do confronto 
joga no lado azul e a equipe na parte de baixo joga no lado vermelho. Na segunda 
partida, deve-se inverter os lados. Por fim, caso seja necessária uma terceira partida, a 
equipe que tiver vencido no menor tempo escolhe o lado. 
14. Cronograma:
FASES ELIMINATÓRIAS FASES ELIMINATÓRIAS
1 etapa competição – 2 e 3/07 1 etapa competição – 23 e 24/07
2 etapa competição – 9 e 10/07 2 etapa competição – 30 e 31/07
FINAIS 12 a 14 ANOS PRESENCIAL PRESENCIAL FINAIS 15 a 17 ANOS
Campo Mourão – 16 e 17/07 Pato Branco – 06 e 07/08
15. O cronograma pode ser alterado pela organização mediante aviso por e-mail e canal
Discord da modalidade.
16. Restrições de bugs ou glitches
Restrições podem ser adicionadas a qualquer momento antes ou durante uma partida,
caso existam bugs conhecidos com Campeões, Skins,Talentos ou
Feitiços de Invocador, ou se por qualquer motivo for determinado pelo critério da
organização.
17. Remake de partida
As decisões de quais condições justificam um remake ficam a
critério dos administradores do JEPs Eletrônicos. Abaixo estão listados
exemplos de possíveis situações em que o remake pode acontecer:
17.1     Se o administrador determina que dificuldades técnicas não permitem que o jogo
se inicie (Uma equipe não estar na posição própria para determinados eventos, como o
nascimento das tropas, instabilidade do servidor);
17.2     Caso um bug crítico ocorra em qualquer momento durante o jogo que
altere significativamente o status do jogo ou as mecânicas de gameplay;
Caso ocorra uma dificuldade técnica que possa levar um administrador do
torneio a declarar um remake da partida, ele pode declarar o jogo como finalizado,
concedendo a vitória a um dos times. Se um game já tem mais de 20
minutos (00:20:00), os administradores do torneio podem declarar a seu critério que a
derrota para uma equipe não poderia mais ser evitada com um grau de certeza. Os
critérios abaixo podem ser usados para determinar esses resultados:

· A diferença de Ouro entre os times for maior que 33%;
· A diferença no número de torres destruídas entre as equipes for maior que 7 (sete);
· A diferença no número de inibidores destruídos for maior que 2 (dois).

LINK PLATAFORMA BATTLEFY:

· 12 - 14 ANOS
https://battlefy.com/jeps-esports-2021/jeps2022-
lol-12-14anos/62bc0c22327292710c0b9283/info

· 15 - 17 ANOS
https://battlefy.com/jeps-esports-2021/jeps2022-
lol-15-17anos/62bc0cdaf737f870fe42ee57/info




