
 

 

 

Regulamento Clash Royale 
 

 

 

1. A Brasil Game Cup, organizada pela Brasil Game Show realizará o campeonato de CLASH              
ROYALE   -   BGC   2017   em   São   Paulo   ,   que   contará   com   as   seguintes   fases:

 
1.1. Qualificatórias   online 
1.2. Evento Presencial 

 
2. Da   Fase   BGC   Online   -   Qualificatórias: 

 
2.1. Somente jogadores de nacionalidade brasileira, residentes no Brasil e maiores de 18            

anos poderão participar do campeonato. 
 

2.2. Serão realizadas 4 qualificatórias online, divididas nos dias 20 e 22 de setembro de              
2017 com 1h de duração e com tempo de preparação de 2 horas cada.  
 

2.3. As duas datas qualificatórias da fase BGC Online serão transmitidas das 19h às 21h              
diretamente dos estúdios da BGC.  
 

2.4. As partidas que serão transmitidas serão escolhidas pela Brasil Game Cup conforme            
o ranking no horário das transmissões. 
 

2.5. Será usada a ferramenta de criação de torneios custom do próprio jogo. 
 

2.6. Cada qualificatória contará com 1000 vagas para os jogadores se inscreverem. 
 

2.7. Os 2 primeiros colocados de cada qualificatória e que respeitem as regras do torneio,              
garantirão vaga para o evento presencial que ocorrerá no palco da Brasil Game Cup              
que ocorre na Brasil Game Show. 
 

2.8. Caso um jogador não siga as regras de inscrição ou de qualquer etapa, ele será               
eliminado do torneio. 
  

2.9. A senha para para participar da qualificatória será divulgada nas redes sociais da             
Brasil Game Cup e nos canais e Clash com Nery e Bruno Clash. 
 

2.10. Caso um jogador já tenha garantido a vaga para o evento presencial ele poderá jogar               
outras qualificatórias para receber o prêmio de cartas, sendo que caso ganhe            
novamente a vaga, a mesma ficará para o jogador que vem em seguida no rank. 
 

3. Do Evento Presencial: 
 



3.1. Posse da Taça 
 

3.1.1. A Taça Ralph Baer é única e pertence a Brasil Game Cup e não será               
propriedade de nenhum jogador mesmo se vencida mais de uma vez. 
 

3.1.2. A BGC será a guardiã da taça e manterá a autoridade absoluta em todas as               
situações ou disputas. 
 

3.2. O Evento Presencial será realizado no dia 12 de outubro de 2017, no Expo Center               
Norte, na BGS 2017 em São Paulo, a partir das 14h. 
 

3.3. O evento presencial contará com os 8 jogadores classificados na fase BGC Online             
que se enfrentarão nas fases de quartas de final, semifinais, disputa de 3º/4º lugar e               
final no formato single elimination e melhores de cinco (MD5). 
 

3.4. O vencedor de cada semifinal se classifica para a final do evento e os derrotados               
farão a disputa de 3º/4º lugar. 
 

4. Da Premiação 
 

4.1. A única forma de remuneração admitida no presente campeonato consiste nas           
premiações   distribuídas   na   etapa   presencial.  

 
4.2. As premiações poderão ser distribuídas em dinheiro ou bens. O valor de qualquer             

premiação, sempre que mencionado, corresponderá ao valor bruto e, portanto,          
estará sujeito ao recolhimento de tributos conforme a legislação brasileira determina. 
 

4.3. Os três primeiros classificados do evento presencial receberão uma placa          
comemorativa, em alusão ao título conquistado e sua colocação. 
 

4.4. O jogador campeão terá o seu nome e o ano de conquista gravados no Troféu Ralph                
Baer. 
 

5. Administração e Regras Gerais 
 
5.1. A   organização   do   campeonato   poderá,   conforme   seu   prudente   arbítrio,   alterar   o 

presente   regulamento,   incluindo   datas   e   horários   das   partidas,   garantindo,   por   tanto, 
a   divulgação   aos   participantes   através   de   seu   site. 

 
5.2. Não   serão   aceitas   inscrições,   ou   ainda,   poderão   ser   desclassificados,   equipes   e/ou 

jogadores   que   participem   de   atividade   ilícita   e/ou   ilegal;   tenham   conduta   incompatível 
com os preceitos da Brasil Game Cup e Brasil Game  Show e/ou que afronte os 
princípios   inerentes   ao   Fair   Play;   que   tenham   parceria,   relação   ou   sociedade   com 
empresas concorrentes. 

 
5.3. Poderão   ser   punidos,   ainda,   com   a   desclassificação   e/ou   banimentos,   jogadores   que 

se   apresentarem   sob   efeitos   de   substancias   alucinógenas   e/ou   entorpecentes;   que 
se comportem de forma inapropriada, proferindo palavras de baixo calão, crimes de 
racismo, homofobia, xenofobia e injúrias correlatas. 
 



5.4. Deverá haver provas sobre eventuais acusações, sendo assim, é obrigatório          
apresentar uma "screenshot" sobre qualquer ocorrido. 
 

5.5. A efetivação da inscrição neste campeonato confirma o aceite das regras gerais e 
termos de participação e conduta assim como configura-se anuência de todas as 
equipes, ou seja, jogadores, coaches, managers e demais membros (quando 
houver), que se comprometem desde já a assinar termo declarando a concordância 
à cessão de direitos de captação, fixação, exibição e transmissão de sons e 
imagens, em televisão e/ou internet, de jogo eletrônico, direito de arena, imagem e 
voz captados durante o campeonato e/ou em eventual vídeo promocional que seja 
produzido com a finalidade de divulgação, formentação e/ou publicidade garantindo à 
organizadora do campeonato Brasil Game Cup/ Brasil Game Show a condição de 
única e exclusiva detentora de todos os direitos autorais patrimoniais sobre as 
imagens captadas ou transmitidas durante a realização do campeonato, podendo 
livremente delas dispor, bem como de sus extratos, trechos ou partes, dando-lhes 
qualquer utilização econômica, sem que seja devida aos competidores e equipes 
participantes qualquer remuneração ou compensação. 
 

5.6. Quebrar as regras ou ignorar a ordem de um Administrador resultará em uma             
punição ou banimento do torneio. 
 

6. Do Transporte e Hospedagem 
 
6.1. A Brasil Game Show, organizadora do campeonato, definirá os dias e horários das             

viagens dos jogadores, salvo quando houver jogadores com problemas de          
locomoção devidamente justificados. 

 
6.2. A Brasil Game Show, organizadora do campeonato, definirá a localidade da           

hospedagem para todos os jogadores que venham de fora da cidade de São Paulo. 
 
6.3. A Brasil Game Show irá custear todos os valores de transporte e hospedagem dos              

jogadores que não residam na cidade de São Paulo. 
 


