
REGULAMENTO DO CAMPEONATO DE DOTA 2 - BRASIL GAME CUP SP 2017 

REGRAS GERAIS 

 
Datas: 08, 09 e 27 de julho partidas  no formato  MD1; 
15 e 17 de agosto partidas no formato MD3. 
 
Premiação: Será divulgada em breve pela BGC. 
 
Modo de jogo: Modo de capitães. 
 
Servidor dos jogos: Brasil. 
 
Fuso horário padrão do torneio: Brasília. (GMT-3). 
 
Horário e datas das transmissões: 
- Fase QUALIFICATÓRIA ONLINE MIDAS CLUB - BGC: Serão disponibilizadas 128 vagas para o campeonato 
que terá início nos dias 08 e 09 de julho com partidas eliminatórias no formato MD1 (Horários a serem 
divulgados conforme a programação da Midas Club). 
- Fase BGC ONLINE: As transmissões terão início pontualmente  às 19:00 horas, horário de Brasília, com o 
primeiro jogo sendo iniciado impreterivelmente às 19:10 (GMT-3) em todas as datas da fase BGC Online. 
No dia 27 de julho, serão realizados (2) dois jogos no formato MD1. O segundo jogo do dia terá início 15 minutos 
após o término do jogo anterior. 
Nos dias 15 e 17 de agosto haverá um jogo por dia no formato MD3 com as partidas acontecendo de forma 
sequencial com intervalos 5 minutos. 
- Fase BGC FINAL PRESENCIAL: A final será no palco da Brasil Game Cup realizada na BGS 10 em São Paulo 
no dia 15/10/2017 no formato MD5 às 13:00. 
Os times devem se apresentar ao Coordenador Técnico ou ao Coordenador de eSports da BGC/BGS para a 
disputa da final (1h30min) uma hora e trinta minutos antes do horário oficial da abertura do evento para 
receberem as orientações pertinentes. 
A Brasil Game Show, organizadora da BGC, definirá os dias e horários das viagens dos times, salvo quando 
houver algum jogador com problemas de logística devidamente justificados e também definirá a localidade da 
hospedagem para todos os times que vierem de fora do estado de São Paulo onde o evento será realizado. 
O valor de qualquer premiação, sempre que mencionado, será o valor bruto e os impostos serão devidamente 
recolhidos conforme a legislação brasileira determina. 
 
Tolerância: É obrigatório a presença do capitão de cada equipe na plataforma Battlefy com 1 hora de 
antecedência antes do início da competição. Caso não seja realizado o check in o time será automaticamente 
desclassificado. 
O limite de tolerância para o início de uma partida é de 14 minutos e 59 segundos. Caso uma equipe não esteja 
completa dentro desse período de tolerância, a mesma perderá a partida em questão e caso novamente não 
esteja completa nos 15 minutos subsequentes perderá a partida e a série. 
Caso as duas equipes não estejam completas dentro do período de 15 minutos de tolerância será considerado 
W.O duplo e a MD3 passará a ser MD1 e deverá ser iniciada nos 15 minutos subsequentes ao W.O. duplo. Se 
após esse período de tolerância nenhuma das equipes estiver apta a jogar, ambas estarão eliminadas e 
passarão para a próxima fase as outras duas equipes remanescentes da competição mesmo que uma delas 
tenha perdido o seu jogo anterior de forma a dar sequência ao campeonato. 
Ao ser definida cada partida, os times tem 5 minutos para clicar em 'pronto' na página da partida da plataforma, 
para não levarem W.O. 
 
Lineup completa: O jogo só terá início com as duas lineups com os 5 jogadores a postos e caso falte algum, será 
respeitado o tempo de tolerância.  
 



Definição de LADO/PICK: Será feito pela própria plataforma de forma aleatoriamente com sistema de coin flip, 
onde o capitão definirá suas preferências, nas partidas MD3 o lado ou os picks nos jogos ímpares e o time 
perdedor no jogo par.  
Caso ocorra problema com os bots as partidas devem ser criadas manualmente, conforme orientação dos 
administradores para configuração, respeitando a decisão de lado/pick orientada pelo site. 
 
Pause / Disconnect: Fica autorizado o PAUSE de 10 minutos por jogo. Sendo contado pela equipe adversária e 
pela equipe solicitante sob supervisão da organização. Passados os 10 minutos, se o jogador não 
retornar/reconectar a equipe adversária poderá escolher se manterá o pause ou não, sob supervisão da 
organização.  
 
Espectadores/coaching: Somente pessoal autorizado pela organização é liberado para ficar no espectador. 
NÃO é permitido coaching e nem demais membros do staff do time na partida após o início do jogo, sendo 
penalizada diretamente com a exclusão do torneio. 
 
Troca de jogadores na equipe /completers: Os times estão autorizados a registrar até cinco jogadores. 
Jogadores não registrados na plataforma estão terminantemente proibidos de jogar. Sendo assim, 
extremamente proibido qualquer alteração na equipe original inscrita na plataforma. A equipe será excluída do 
campeonato caso utilize jogadores que não estejam registrados. 
 
Reportar resultados: O sistema de reportar resultado é totalmente automático, em caso de erros ou falha no bot 
ao reportar resultado o capitão deverá clicar em relatar problema na página do jogo na plataforma e enviar uma 
imagem do resultado partida. O capitão também poderá usar o discord para suporte com resultados de partida 
caso exista algum problema. O capitão poderá salvar de forma opcional o printscreen do resultado final de cada 
jogo (como medida de segurança).  
 
Falha nos sistemas / servidores : Em caso de falha no sistema, a organização se utilizará da sua prerrogativa 
para tomar todas as decisões cabíveis para garantir a realização do campeonato. O mesmo vale para falhas nos 
servidores da Valve, ou updates que venham a ocorrer durante o campeonato em si.  
 
Para os casos não previstos nas regras, ficará a critério da organização tomar as decisões pertinentes. 
 
Contato com a administração do campeonato: A administração do torneio atenderá por meio de Discord 
(https://discord.gg/gVsFPbf). 

TERMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONDUTA NO CAMPEONATO: 

Todos os envolvidos devem praticar o FAIRPLAY. Ofensas de quaisquer naturezas não serão toleradas pela 
organização mesmo que relacionadas a membros de uma mesma equipe.  
O termo "GG" deverá ser utilizado única e exclusivamente como "GG"; 
O uso do chat all deve ser sempre em "tom" amistoso. Palavras de baixo calão, crimes de racismo, homofobia, 
xenofobia e injúrias correlatas estão terminantemente proibidas e a equipe será punida conforme julgar a 
organização do campeonato. 
Jogadores e times podem ser banidos se "spamarem" ou causem problemas nos canais de comunicação, por 
meio de voz ou chat seja com sons, imagens ou emoticons. 
Serão excluídas do campeonato automaticamente as equipes que venham a utilizar BUGS ou GLITCHES. 
O Manager ou o capitão devem ler as regras com sua equipe, a fim de deixar claro para todos os envolvidos as 
regras gerais e os termos de participação e conduta.  
 
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, 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. 
 


