
REGULAMENTO DE MODALIDADE: 

BRAWL STARS (SOLO - MOBILE) 

JEPS 2022 - 15 - 17 ANOS
1. A competição de BRAWL STARS será realizada de acordo com este regulamento.
2. Para entrar em contato com o seu adversário, os jogadores deverão utilizar o CHAT 
da partida na plataforma BATTLEFY.
3. Os jogadores não podem alterar o nick durante o campeonato, devendo manter 
o mesmo passado para a Organização.
4. Ao participar do campeonato, todos os jogadores concordam que sua conta seja vista 
por terceiros.
5. As partidas durante as fases classificatórias (4 RODADAS INICIAIS) se darão 
no sistema suíço, sendo os atletas ranqueados e 8 melhores passarão para a fase final.
6. Os finalistas serão divididod em 02 grupos com confrontos MD3, os primeiros 
colocados de cada grupo fazem a final e os segundo colcados a disputa de terceiro e 
quarto.As finais serão jogos MD3 em chaves eliminatórias.
7. Os jogadores deverão se inscrever no battlefy, que será disponibilizado no 
canal oficial da competição. Partidas jogadas fora do Battlefy não serão consideradas.
8. O jogador deve estar pronto no Battlefy e aguardar o seu oponente aceitar. Caso 
o oponente não apareça/aceite em até 15 minutos após o horário definido, o jogador 
que está aguardando deve comunicar a um organizador via CHAT da 
partida, sendo declarada vitória automática ao jogador presente.

10. Cronograma de jogos:

15 a 17 ANOS
FASES ELIMINATÓRIAS
1 etapa competição – 23 e 24/07
2 etapa competição – 30 e 31/07 
PRESENCIAL FINAIS 15 a 17 ANOS 
Pato Branco – 06 e 07/08

11. O cronograma pode ser alterado pela organização mediante aviso por e-mail e canal
Discord da modalidade.
12. Se um jogador se desconectar da partida, o mesmo pode reconectar-se se ainda
estiver acontecendo. Problemas de conexão é de responsabilidade do jogador, não
dando a possibilidade de remake.
13. Se um bug ocorrer durante uma partida, os dois jogadores devem enviar capturas
de tela para a organização, que irá decidir como proceder.
13. O uso de qualquer forma de trapaça, softwares ilegais, cheat e emuladores é
estritamente proibida e irá resultar em desqualificação imediata da equipe.

LINK PLATAFORMA BATTLEFY:

· 15 - 17 ANOS
https://battlefy.com/jeps-esports-2021/jeps2022-brawl-stars-15-17-
anos/62bc135cce1ffe24ff845b63/info




