
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

SECRETARIA DE ESPORTES 

 

1º CAMPEONATO DE ESPORTS UFSC 

 

REGULAMENTO GERAL 

 

DA FINALIDADE 

Art. 1º - O 1º Campeonato de Esports UFSC é uma promoção da Secretaria de 

Esportes (SESP) em parceria com a Liga das Atléticas da UFSC (LAUFSC) e a 

equipe UFSC Titans, com a finalidade desenvolver os esports, a integração e a 

competição entre os alunos da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

PRINCÍPIOS GERAIS 

Art. 2º  - A Associação Atlética ou equipe participante será considerada 

conhecedora deste Regulamento. 

§ Único - É de responsabilidade dos dirigentes e responsáveis verificarem 

diariamente a página do campeonato na plataforma Battlefy, em link a ser 

disponibilizado posteriormente, para verificarem o dia e o horário de seus jogos. 

 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

Art. 3º  - A organização do 1º Campeonato de Esports UFSC e as disposições 

pertinentes à realização de cada um destes eventos serão normatizadas por este 

Regulamento Geral. 

Art. 4º  - A Comissão organizadora será composta por membros da LAUFSC, 

Secretaria de Esportes da UFSC(SESP-UFSC) e UFSC Titans. 



Art. 5º  - As decisões da Comissão Organizadora (CO) são irrevogáveis e 

irrecorríveis, não cabendo, em razão do tipo de competição, recurso a nenhum 

outro órgão esportivo. 

 

DA FORMA DE DISPUTA 

Art. 6º - A competição será realizada de dia 4, 5, 10 e 11 de setembro de 2021.  

Art. 7º - A forma de disputa será definida pela comissão organizadora, após o 

encerramento das inscrições, levando em consideração o número de inscritos. 

Art. 8º  - As disputas acontecerão na modalidade de League of Legends – 5X5. 

 

DA PARTICIPAÇÃO  

Art. 9º - Poderão participar do 1º Campeonato de Esports UFSC todas as 

Associações Atléticas (AA), desde que estas sejam reconhecidas pela 

coordenação dos seus cursos de origem na Universidade Federal de Santa 

Catarina. 

Art. 10º  - Para cursos que NÃO possuírem atléticas regulamentadas pela UFSC 

será permitido a inscrição de até 1(uma) equipe avulsa por curso. 

§ Único – Haverá uma lista para alunos que não possuam equipe ou atlética se 

registrarem como “free agents”, havendo a possibilidade de criação de uma nova 

equipe em um curso ou atlética que ainda não possui equipe inscrita os alunos 

serão contatados para a criação da equipe. O período de inscrições para alunos 

nesta situação será de 16 a 29 de agosto de 2021. 

Art. 11º  - Todos os atletas participantes devem estar regularmente matriculados 

na UFSC no curso de graduação ou pós-graduação que representarão. 

Art. 12º  - Cada atlética ou curso pode inscrever até 1(uma) equipe na 

competição. No caso de haver mais de uma inscrição da mesma atlética ou 

equipe será considerada a inscrição mais recente. 

Art. 13º - Com exceção as Atléticas dos campi externos a Florianópolis, serão 

permitidas apenas a participação de Associações Atléticas de cursos, não sendo 

permitidas AA’s que representem centros e/ou uniões de uma ou mais 

associações atléticas. Exemplo: ATCTC, ATCFM.  

 

DAS INSCRIÇÕES 



Art. 14º  - Para uma equipe participar do 1º Campeonato de Esports UFSC 

deverá efetuar a inscrição em formulário online que será divulgado pela 

SESP(sesp.ufsc.br) em seu site e Instagram(@sespufsc), pela 

LAUFSC(@laufsc) e UFSC Titans(@ufsctitans). 

Art. 15º  - As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias de 17 a 29 de agosto 

de 2021. 

Art. 16º  - Não há qualquer custo para inscrição ou participação do campeonato. 

Art. 17º  - O preenchimento incorreto/incompleto dos dados ou realizado fora do 

prazo desclassificará automaticamente a equipe.  

Art. 18º  - Após o encerramento das inscrições a CO enviará a todos os 

representantes o link para inscrição da equipe na plataforma Battlefy. Cada 

equipe será responsável por realizar sua inscrição na plataforma até o dia 01 de 

setembro de 2021. 

Art. 19º  - A divulgação do chaveamento será no dia 2 de setembro de 2021. 

 

DA PREMIAÇÃO  

Art. 20º  - A premiação da obedecerá ao que segue: 

1º colocado geral receberá troféu, medalhas e um kit de esporte, contendo 

1(uma) bola de futsal, 1(uma)  bola de voleibol, 1(uma)  bola de handebol, 1(uma) 

bola de basquetebol. 

2º colocado geral receberá medalhas e um kit de esporte, contendo 1(uma) bola 

de futsal, 1(uma)  bola de voleibol, 1(uma), 1(uma) bola de basquetebol. 

3º colocado geral receberá medalhas e um kit de esporte, contendo 1(uma) bola 

de futsal, 1(uma)  bola de voleibol. 

4º colocado geral receberá 1(uma) bola de futsal. 

Art. 21º - A entrega da premiação será realizada após o retorno das atividades 

presenciais na UFSC, em data a ser posteriormente definida. 

§ Único – Para a retirada da premiação, caso a equipe represente uma 

Associação Atlética(AA) será necessário apresentar documento que comprove 

o reconhecimento da AA perante o(os) cursos que esta representa. 

 

  

https://sesp.ufsc.br/


REGULAMENTO TÉCNICO 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

Art. 1º  - Os atletas devem estar de acordo com os critérios estabelecidos no 

regulamento geral. 

Art. 2º  - Possuir uma conta do jogo League of Legends no servidor Brasil, e da 

plataforma Battlefy em boas condições. Esta conta deve ser válida, não 

suspensa, e de uso de apenas uma única pessoa. 

Art. 3º - Não há restrições de elo ou nível para a participação. 

Art. 4º - Ter conduta desportiva e leal aos regulamentos. Atitudes 

antidesportivas, ofensivas, desrespeitosas não serão toleradas. Caso sejam 

apresentados tais comportamentos, os mesmos serão julgados pela Comissão 

Organizadora que tomará as medidas cabíveis, incluindo a possibilidade de 

desclassificação e anulação de resultados. 

Art. 5º  - Cada equipe deve ser composta por 05 (cinco) estudantes-atletas 

titulares e no máximo 2 (dois) estudantes-atletas reservas, estes opcionais. 

Apenas os 7 jogadores cadastrados dentro do time na plataforma do torneio 

poderão participar do campeonato. Não serão permitidas substituições de 

jogadores após o início do campeonato. 

Art. 6º  - Cada equipe poderá ser inteiramente feminina, inteiramente masculina 

ou mista. 

 

DA FORMA DE DISPUTA 

Art. 7º - O evento será dividido em 2 (duas) etapas, sendo elas: Classificatórias 

e Fase Eliminatória. 

Ao todo serão 2 (duas) qualificatórias. 

Classificatórias  

Esta etapa consiste em equipes disputando em partidas em um sistema de 

“Eliminação Simples”, através de séries Melhor de 1 (Md1), com todas as 

partidas ocorrendo em forma online. A primeira qualificatória contará com todos 

os times, já a segunda será disputada por todos os times perdedores da primeira 

qualificatória. 

 



Ao final de cada qualificatória, serão classificadas as 2 (duas) melhores equipes 

para a próxima etapa, totalizando 4 (quatro) equipes. 

Fase Eliminatória 

As 4 (quatro) equipes serão organizadas para se enfrentar em séries Melhor de 

3 (Md3) para as semifinais e final. Os confrontos serão da seguinte forma: 

- Semifinal 1 = Time A classificado no 1º Qualificatório x Time C classificado no 

2º Qualificatório. 

- Semifinal 2 = Time B classificado no 1º Qualificatório x Time D classificado no 

2º Qualificatório. 

- Disputa de 3º e 4º Lugar = Os perdedores das semifinais 1 e 2. 

- Disputa de 1º e 2º Lugar = Os ganhadores das semifinais 1 e 2. 

Art. 8º  - As partidas acontecerão nos dias previstos em calendário a ser 

posteriormente divulgado pela SESP e na plataforma Battlefy. Cada equipe 

poderá jogar mais de uma partida por dia. 

Art. 9º - Durante todas as partidas, independente da fase ou etapa, os jogadores 

deverão utilizar o código personalizado gerado pela plataforma da Battlefy, 

exceto por casos onde os organizadores informam o contrário. 

 

REGRAS ESPECIFICAS 

Art. 10º - Das configurações de jogo: 

§1º - Mapa: Summoner’s Rift. 

§2º- Tamanho de Time: 5. 

§3º- Permitir Espectadores: Todos. 

§4º- Tipo de partida: Torneio Competitivo. 

§5º- Restrições podem ser adicionadas a qualquer momento, antes ou durante 

uma partida, caso existam bugs conhecidos com Campeões, skins, Runas, 

Talentos ou Feitiços de Invocador, ou se por qualquer motivo for determinado 

pelo critério da Comissão Organizadora. As skins desabilitadas em torneios 

competitivos profissionais serão liberadas desde que cumpram o critério acima. 

§6º - As proibições e penalidades dar-se-ão de acordo com o Regulamento da 

Temporada 2021 do CBLOL. 

§7º - A organização se isenta de quaisquer problemas causados pela conexão, 

sendo de inteira responsabilidade do atleta o funcionamento de material do jogo 

e da conexão. 



§8º- Cada participante terá 10 (dez) minutos para realizar suas configurações, 

na qual deverá garantir a qualidade do equipamento, conectar e calibrar os 

periféricos, garantir o funcionamento do sistema de chat de voz. 

§9º- Após todos os 10 (dez) estudantes-atletas em uma partida confirmarem que 

completaram as configurações, eles não poderão mais alterá-las e nem entrar 

em jogos de aquecimento. 

Art. 11º  - Os(As) estudantes-atletas deverão estar on-line com ao menos 15 

minutos de antecedência ao horário previsto para a partida, caso um estudante-

atleta não esteja presente, a partida poderá ser considerada W.O. 

Art. 12º  - O check in na plataforma Battlefy deverá ser feito no horário pré-

estabelecido. Será considerado o tempo de W.O. de 10 minutos, para as equipes 

que não derem check in e não fizerem todos os procedimentos para início das 

partidas. 

Art. 13º - Partidas em que equipes tenham sido desclassificadas, serão 

declaradas como vitória pelo placar mínimo possível (1x0 para partidas melhor-

de-um ou 2x0 para partidas melhor-de três). 

Art. 14º  - Não haverá reinício da partida (remake) caso algum dos jogadores 

tenha selecionado o campeão errado. 

Art. 15º  - É proibido o uso de campeão coringa (pick coringa). Entende-se como: 

quando um jogador não possui o campeão requisitado e pega outro campeão no 

lugar, para no final substituir pelo desejado. Exemplo: escolher Amumu e 

informar a equipe adversária que Amumu seria um Jarvan IV. 

Art. 16º - Caso algum dos jogadores, independente da equipe, saía durante a 

seleção de campeões e não apresente um motivo e imagens poderá ser 

penalizado por um juiz. 

Art. 17º - A partida será iniciada após o processo de picks e bans. Caso ocorra 

um Bug Splat, desconexão ou qualquer outra falha que interrompa o processo 

de iniciação do jogo e previna um jogador de se conectar a um jogo no início 

dele, a partida deve ser imediatamente pausada até que os 10 jogadores se 

conectem à partida. 

Art. 18º - A organização reserva o direito de conferir a identidade dos atletas a 

qualquer momento. 

Art. 19º  - Cada estudante deverá utilizar sua própria conta. 

 



DOS ASPECTOS TÉCNICOS 

Art. 20º  - Em caso de lag que atrapalhe o desenvolvimento do jogo, cada equipe 

terá 10 (dez) minutos de pausa. Se a equipe exceder este tempo de jogo, estará 

assumindo as consequências da partida por sua própria conta e risco. Podendo 

ser penalizada com W.O.  

Art. 21º - Para comprovar qualquer tipo de trapaça ou reclamação, o(a) 

estudante-atleta deve entrar em contato com a Comissão Organizadora munido 

de provas que comprovem sua argumentação. 

Art. 22º - Durante as partidas o CHAT DE TEXTO (/all) deverá ser utilizado única 

e somente para avisos e pedidos de PAUSE. 

Art. 23º - Os jogadores podem pausar uma partida imediatamente seguindo um 

dos eventos abaixo, mas eles devem informar a razão da pausa a CO, logo após 

a ação. Razões que justificam um pedido de pause: 1. Perda de conexão não 

intencional; 2. O mau funcionamento de um hardware ou software. 

§1º - Uma partida não poderá ser pausada durante uma luta, seja por objetivo 

ou não. 

§2º - Informe a equipe adversária através do chat qual o motivo do pause. 

§3º - Informe a Comissão Organizadora qual o motivo do pause, através do canal 

a ser divulgado posteriormente. 

Art. 24º - As decisões para autorização de um remake ficam a critério da 

organização. Podem ser solicitados remakes pelas seguintes situações: 

A) Remake por configuração: Caso um jogador perceba que Runa, Feitiços 

de Invocador, ou suas configurações não foram carregados corretamente 

entre o saguão da partida e a tela de carregamento. 

B) Remake por bug: Caso ocorra um bug crítico em qualquer momento 

durante a partida, que possa a vir a impactar significativamente o 

andamento da partida poderá ser solicitado um remake. 

C) Remake por Determinação: A CO poderá determinar que é necessário um 

remake seja por condições do ambiente, problemas técnicos ou qualquer 

outro motivo. 

Art. 25º - Será considerada partida finalizada quando: 

A) Houver conclusão do objetivo central (explosão do nexus); 

B) Desistência de uma das equipes (rendição); 



C) Ocorrer problemas técnicos não resolvidos no período estabelecido de 10 

minutos a organização poderá declarar a vitória de uma equipe. 

Art. 26º - Caso ocorra uma dificuldade técnica em uma partida que ultrapassou 

os 20 minutos (00:20:00), um juiz poderá determinar vitória a uma das equipes. 

O juiz poderá declarar que uma das equipes está derrotada e não poderia ser 

evitada com um grau de certeza; um dos critérios abaixo poderá ser usado para 

determinar esses resultados: 

A) Diferença de Ouro: A diferença de ouro entre as equipes for maior que 

33%. 

B) Diferença no número de Torres: A diferença de torres destruídas entre as 

equipes for maior que 7 (sete). 

C) Diferença no número de inibidores A diferença no número de inibidores 

destruídos for maior que 2 (dois). 

Art. 27º - Ambas as equipes são responsáveis por reportar o resultado das 

partidas, cabendo às mesmas fornecer provas no formato de mídia (screenshots) 

do resultado reportado. 

 

CÓDIGO DE CONDUTA 

Art. 28º - Todos os(as) estudantes-atletas estão sujeitos a regras de boas 

condutas associadas às informações e comportamentos dos mesmos. A 

Comissão Organizadora reserva o direito de não aceitar o “nickname” de algum 

participantes e equipes, se acharem que ele seja inapropriado, ofensivo ou não 

esteja de acordo com as regras. 

Art. 29º - Os nicknames deverão permanecer os mesmos desde o ato da 

inscrição até o final do evento. 

 

CHEAT E TRAPAÇAS 

Art. 30º - . Nenhuma forma de trapaça, ou ganho de uma vantagem indevida de 

qualquer forma será tolerado. Isso inclui, mas não está limitado a:  

a) Hacking - Qualquer modificação feita ao jogo ou outro software por 

qualquer pessoa que não seja por meio de patches ou atualizações 

padrão; 



b) Explorando falhas no jogo - Fazer uso de mecânicas e/ou funcionalidades 

do jogo com o propósito de executar ações não previstas e incompatíveis 

com o comportamento normal do jogo; 

c) Compartilhamento de Conta - Fazer uso de contas de jogo de terceiros 

para participar do evento; 

d) Combinação de Resultado - Qualquer acordo entre dois ou mais 

jogadores/equipes que visa manipular de e/ou interferir com o andamento 

do evento. 

Art. 31º - Os participantes não devem oferecer ou aceitar qualquer presente ou 

recompensa para ou de qualquer pessoa por serviços prometidos/prestados. 

Incluindo serviços relacionados a prejudicar ou tentar prejudicar outra 

equipe/participante. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 32º  - Todo contato com entre a organização e as equipes será feito 

diretamente ao responsável pela equipe informado no momento da inscrição. 

Exceto em casos julgados como emergenciais. 

Art. 33º - Todas as informações, resultados e classificações pertinentes ao 

evento/modalidade deverão ser consultadas nos Boletins Técnicos da 

competição publicados no site da SESP, bem como na plataforma Battlefy. 

Art. 34º - Violações das regras listadas neste regulamento poderão ser 

penalizadas com qualquer uma das seguintes penalidades: 

a) Advertência Verbal; 

b) Perda da escolha de lado para o jogo atual e/ou futuros; 

c) Perda de ban para o jogo atual e/ou futuros; 

d) Perda de partidas; 

e) Suspensões; 

f) Desclassificações; 

g) Outras formas que a organização julgue necessária. 

Art. 35º - Infrações repetidas ou graves (abusos, ofensas, etc) estão sujeitas a 

escalação de penalidades, até, e incluindo, a desclassificação. As penalidades 

não seguem necessariamente uma ordem. 

Art. 36º - Os casos omissos neste regulamento serão avaliados e julgados pela 

Comissão Organizadora. 



 


