
Regras de Torneio Oficiais da Grand Series  

1. INTRODUÇÃO  

A "Grand Series" (“Torneio”) é trazido a você pela Rocket Street. O Torneio é um torneio de esports                  
competitivo que apresenta o jogo Rocket League (“Título do Jogo”) desenvolvido e publicado pela              
Psyonix Inc. (“Psyonix”). Conforme estabelecido mais detalhadamente na Seção 3, intitulada “Formato            
de Torneio”, o Torneio consiste em uma competição regional exclusiva para a América do Sul. A                
competição regional incluirá uma fase de qualificação aberta, seguida pelo Play-In, League Play e um               
campeonato regional. Os vencedores do campeonato regional, juntamente com os vencedores das séries             
da América do Norte, Europa e Oceania, avançarão para as finais do Campeonato Mundial ao vivo                
(conforme descrito aqui). 

Estas Regras do Torneio Oficial (“Regras Oficiais”) regem o Torneio. Estas Regras Oficiais são              
adicionais às regras que governam como o Título do Jogo é jogado (“Regras de Jogo”) e estabelecido na                  
Seção 8. 

Cada pessoa que participa do Torneio é chamada de “Jogador”. Se o Jogador for menor de idade em seu                   
estado ou país de residência (um “Menor”), tal Menor deverá ser registrado por seus pais ou tutor legal                  
para participar do Torneio, e todas as referências a "Jogador" deve incluir o pai ou o responsável legal                  
desse Menor. Cada Jogador aceita incondicionalmente e concorda em cumprir estas Regras Oficiais,as             
Regras do Jogo e as decisões que a Rocket Street e os outros "Organizadores de Torneio" (conforme                 
definido abaixo) fazem em relação ao Torneio, incluindo, sem limitação, decisões sobre como interpretar              
ou implementar as Regras Oficiais ou as Regras do Jogo e como administrar o Torneio, e tais decisões                  
serão finais e vinculantes em todos os aspectos e não estarão sujeitas a contestação ou apelação.                
Quaisquer aspectos do Torneio ou incidentes que afetem o Torneio que não estejam descritos nestas               
Regras Oficiais podem ser resolvidos pela Rocket Street e outros Organizadores do Torneio no momento               
do incidente e suas decisões sobre tais assuntos serão finais e vinculantes e não sujeito a contestação ou                  
recurso. 

Estas Regras Oficiais estão sujeitas a alterações, conforme determinado pelos Organizadores do Torneio a              
seu exclusivo critério. A versão mais recente destas Regras Oficiais será publicada em             
http://www.rockestreet.gg/reglamento/ (“Site Oficial das Regras”). Os organizadores do torneio podem          
comunicar as alterações às regras através do site de regras oficiais ou usar outros meios para se comunicar                  
com os jogadores que se registraram no torneio usando as informações de contato associadas à sua conta                 
ou fornecidas durante o registro. Alterações nas Regras Oficiais podem ser aplicadas de forma prospectiva               
ou retroativa, a critério dos Organizadores do Torneio. Estas Regras Oficiais podem ser traduzidas para               
outros idiomas. Em caso de qualquer conflito ou inconsistência entre qualquer versão traduzida destas              
Regras Oficiais e a versão em espanhol destas Regras Oficiais, a versão em espanhol prevalecerá,               
governará e controlará. A entrada no Torneio não constitui entrada em nenhum outro torneio, competição               
ou sorteio. 
 

 
 



2. DEFINIÇÕES 

Melhor-de-X: significa uma Partida que possui um número X de Jogos, e o Time que vence a maioria                  
dos Jogos é declarado o vencedor. Quando uma equipe vence o número de jogos necessários para atingir a                  
maioria necessária, essa equipe será declarada vencedora da partida e quaisquer jogos que não tenham               
sido disputados nessa partida até o momento não serão jogados. 

Por exemplo, em uma partida de Melhor-de-Três, uma vez que uma equipe vence dois jogos, essa equipe                 
será imediatamente declarada vencedora dessa partida. 

Jogo: significa – uma única competição do Título do Jogo 

Partida: significa – Torneio entre duas equipes que podem envolver vários jogos, conforme descrito na 
Seção 3, intitulado “Formato do Torneio”. 

Round Robin – significa uma fase do Torneio onde cada equipe joga contra todos os outros times. 

Time: significa um grupo de jogadores que competem no Torneio juntos como uma unidade. Uma               
descrição dos requisitos da Equipe é fornecida na Seção 4, intitulada “Requisitos Gerais de Elegibilidade               
e Equipamento do Jogador”. 

América do Sul: significa - Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai,             
Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela. 

Área Elegível: significa - América do Sul. 

Entidades de Torneios: significa Rocket Street, os Organizadores do Torneio, quaisquer patrocinadores            
oficiais do Torneio, e cada uma de suas respectivas matrizes, subsidiárias e afiliadas, vendedores, agentes               
e representantes, e os diretores, diretores e funcionários de todos os precedentes. 

Organizadores do Torneio: significa Rocket Street, qualquer entidade envolvida no fornecimento ou 
cumprimento de prêmios, e qualquer outra entidade envolvida na implementação, produção ou 
gerenciamento do Torneio, no todo ou em parte. 

Vencedor ou Equipe Vencedora: significa qualquer Equipe declarada oficialmente como Vencedora, 
conforme estabelecido na Seção 10, intitulada “Restrições Gerais do Prêmio”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3. FORMATO DE TORNEIO 

3.1.Cronograma 

O cronograma que corresponde a cada fase do Torneio é descrito ao longo desta seção (tal período aqui 
referido como o “Período do Torneio”).  

● 3.1.1. Regional Sul Americana 

●  Open Qualifier 1 (Janeiro 18) - 2:00pm BRT 

●  Open Qualifier 2 (Janeiro 19) - 2:00pm BRT 

●  Open Qualifier 3 (Janeiro 25) - 2:00pm BRT 

●  Open Qualifier 4 (Janeiro 26) - 2:00pm BRT 

●  Play-In (Fevereiro 1 e 2) - 2:00pm BRT 

●  League Play – Semana 1 (Fevereiro 9) - 4:00pm BRT 

●  League Play – Semana 2 (Fevereiro 16) - 4:00pm BRT 

●  League Play – Semana 3 (Fevereiro 23) - 4:00pm BRT 

●  League Play – Semana 4 (Março 1) - 4:00pm BRT 

●  League Play – Semana 5 (Março 8) - 4:00pm BRT 

●  League Play – Semana 6 (Março 15) - 4:00pm BRT 

● Regional Championship (Março 22) - 4:00pm BRT 

3.2. Open qualifier  

As equipes serão primeiro inscritas no “Open Qualifier” em que eles estão registrados. As equipes 
podem participar em todas as Open Qualifiers sempre e quando o time não estiver qualificado, cada um 
dos quais é composto por uma tabela de "dupla eliminação", o que significa que uma equipe não será 
elegível para avançar se perder duas (2) partidas na tabela. A colocação inicial de cada Equipe será 
determinada pelos organizadores do torneio a seu critério. Todos os Jogos nos Qualificadores Abertos 
serão os Melhores de Três. As quatro (4) equipes finais (duas (2) equipes na tabela superior e duas (2) 
equipes na tabela inferior) se qualificarão para participar do Play-In e não poderão participar de nenhum 
Open Qualifiers adicional. 

3.3. Play-In  

As 16 equipes que se classificaram nos Play-Ins terão a oportunidade de avançar para o League Play 
durante duas fases. A primeira fase consistirá em um evento de round robin de 4 equipes distribuido em 4 
grupos com séries Melhor-de-Cinco, a equipe que acabar primeiro em cada grupo se qualificará 
diretamente para o League Play. Equipes de segundo a terceiro de cada grupo disputarão as 4 vagas 
restantes da League Play na segunda fase do Play-Ins, o Last Chance Qualifier. As equipes que ocuparem 
o quarto lugar em cada grupo são eliminadas do torneio. 

O Last Chance Qualifier consiste em um bracket de eliminação dupla com séries Melhor-de-Cinco. As 



melhores duas equipes avançam para o jogo da liga para preencher as vagas restantes. O seeding do Last 
Chance Qualifier será determinada pela colocação em grupo e pela discrição dos organizadores. 

3.4. Qualificação Automática  

As dois equipes qualificadas para a temporada passada da RLCS passa diretamente para o jogo de liga. 

3.5.League Play  

“League Play” é um Round Robin com as oito (8) equipes que se classificaram nos Play-Ins. As equipes                  
jogarão um (1) jogo de melhor de cinco contra todos os outros times. Os rankings serão determinados                 
comparando o número total de vitórias em partidas recebidas por uma equipe durante o jogo da liga. Se                  
uma equipe for desclassificada de uma partida pelo organizador do torneio, a partida será registrada como                
uma vitória por 3-0 em favor da equipe adversária. 

3.6. Desempates da League Play 

Se duas ou mais equipes dentro de League Play obtiverem o mesmo número de vitórias nas Partidas, os                  
empates serão resolvidos aplicando os seguintes mecanismos de desempate, em ordem de aplicação. 

1. Diferencial de Jogo definido como o número total de jogos ganhos por uma equipe menos o número 
total de jogos perdidos por essa equipe. 

 2. Diferencial de jogos em jogos entre equipes empatadas. 

3. Calcule o Diferencial de Jogo para Times empatados dividindo (a) o número total de Jogos ganhos por 
uma equipe empatada contra: as outras equipes empatadas mais a equipe mais bem classificada que não é 
uma equipe empatada (“Times Incluidos”),por (b) o número total de jogos disputados por uma equipe 
empatada contra as equipes incluídas. Se ainda estiver empatado, o mesmo processo será usado, mas 
também incluirá a segunda equipe com melhor classificação fora da equipe empatada, depois a terceira 
melhor classificação fora da equipe empatada e assim por diante. 

4. Maior total Diferencial de Gols definido como o total de gols marcados por uma equipe menos os gols 
totais permitidas por essa equipe. 

5. Maior saldo total de gols em jogos entre equipes empatadas. 

6. Calcule o total de gols marcados com o total de gols marcados da equipe contra as Equipes Incluídas, 
menos as metas totais permitidas contra as Equipes Incluídas. Se ainda estiver empatado, o mesmo 
processo será usado, mas também incluirá a segunda equipe com melhor classificação fora da equipe 
empatada, depois a terceira melhor classificação fora da equipe empatada e assim por diante. 

7. Se nenhum dos métodos puder resolver o empate, as equipes empatarão. Se qualquer etapa resolver o 
empate para uma ou mais equipes, mas não para todas as equipes, um novo empate será declarado entre as 
outras equipes empatadas. Esse empate será resolvido usando os mesmos mecanismos de desempate 
listados acima. 

 



 
3.8. Regional Championship 

Seis (6) equipes competirão no Campeonato Regional Sul-Americano, conforme aplicável. O           
Campeonato Regional é uma tabela de dupla eliminação com Melhor de Sete Partidas. Embaixo podem               
olhar o formato do bracket. 

O  evento será jogado e transmitido dia 2 e 3 de novembro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4. REQUISITOS GERAIS DE ELEGIBILIDADE E DE EQUIPAMENTO DOS JOGADORES  

Os Open Qualifiers estão abertos a todos os residentes legais da América do Sul (como detalhado no                 
ponto 2. Definições) que têm 15 anos de idade ou mais na data em que a equipe do jogador compete no                     
Open Qualifier. Por exemplo, um jogador que completou 15 anos em 15 de Setembro não pode competir                 
no Qualifier 1 e 2 do South America Open, mas pode competir no Open Qualifier 3 e em qualquer Open                    
Qualifier subsequente. As datas dos Open Qualifiers são: 
• Open Qualifier 1 (14 de Setembro) - 2:00pm BRT 

• Open Qualifier 2 (15 de Setembro) - 2:00pm BRT 

• Open Qualifier 3 (21 de Setembro) - 2:00pm BRT 

• Open Qualifier 4 (22 de Setembro) - 2:00pm BRT 

 

As outras etapas do Torneio estão abertas para as equipes que se qualificarem sob os termos das Regras 
Oficiais. Os jogadores devem ser capazes de fornecer prova de elegibilidade. Observe também que os 
possíveis vencedores precisarão fornecer comprovante de residência e informações de formulário de 
imposto antes de serem oficialmente declarados. 
o vencedor. Seção 10, intitulada  “Restrições Gerais do Prêmio”, fornece mais informações. 

Os Jogadores serão obrigados a se inscrever como um membro do Torneio na página de registro                
localizada em: https://www.rocketsteet.gg/registro (“Registro de Torneio”) e, dependendo da         
funcionalidade de registro, compartilhe o gamertag ou outro nome que eles usam no Título de Jogo ou                 
escolha um nome de usuário (em qualquer, o “Nome de Usuário”). Cada Jogador será conhecido               
publicamente pelo seu Nome de Usuário, ao invés de seu nome real, até os últimos estágios do Torneio,                  
quando os nomes dos Jogadores forem revelados. Cada Jogador representa e garante que seu Nome de                
Usuário e Nome de Equipe e logotipo não violarão ou infringirão a marca registrada, direitos autorais,                
direitos de publicidade ou outra propriedade intelectual ou outros direitos de qualquer outra pessoa ou               
entidade e de outra forma obedecerão ao Código de Conduta descrito. na Seção 7.  

Qualquer Jogador que seja Menor deve ter seu pai ou responsável legal assinando o Menor para entrar no                  
Torneio. Além disso, se um Menor viajar fisicamente para um local de Torneio em particular, ele ou ela                  
deve estar acompanhado por seus pais ou responsável legal naquele local do Torneio, e os Organizadores                
de Torneios podem exigir prova adicional de que o Menor tenha permissão de participar. A forma dessa                 
prova adicional será determinada pelos organizadores do torneio a seu exclusivo critério. O Torneio é               
anulado fora da Área de Elegibilidade e proibido por lei. 

Dirigentes, diretores e funcionários dos Organizadores do Torneio, e cada um de seus familiares              
imediatos (cônjuges e irmãos, pais e filhos e seus cônjuges) e oficiais governamentais de qualquer país na                 
Área de Elegibilidade não são elegíveis para participar do Torneio sem expressa permissão por escrito da                
Rocket Street. Os jogadores devem ter acesso à Internet e fornecer seus próprios equipamentos              



necessários para participar do Torneio, incluindo, sem limitação, monitores e consoles, controladores,            
fones de ouvido, cabos e uma cópia ou acesso autorizado ao Título do Jogo e acesso válido a os                   
servidores do jogo que serão usados e os níveis do Título do Jogo que serão jogados no Torneio,                  
conforme aplicável (coletivamente, "Equipamento do Jogador"). 

Durante o Torneio, os jogadores não podem trazer ou usar fones de ouvido, microfones ou outros                
equipamentos de jogador além daqueles aprovados ou fornecidos pelos organizadores do torneio. O             
Equipamento do Jogador que é suspeito pelos organizadores do torneio de fornecer uma vantagem              
competitiva injusta não será aprovado para uso. A seu critério, os Organizadores do Torneio podem               
proibir o uso de qualquer parte individual do Equipamento do Jogador por razões relacionadas à               
segurança do Torneio, eficiência operacional ou eficácia. 

Cada Jogador é responsável pela obtenção de qualquer visto ou outra documentação de viagem necessária 
para participar do Torneio, e os custos serão arcados pelo Jogador ou sua Equipe.  

O torneio é composto inteiramente de equipes. Os jogadores devem combinar para formar uma equipe 
consistindo de pelo menos três (3) jogadores individuais e não mais que quatro (4) jogadores individuais. 

Os jogadores podem participar em apenas uma (1) equipe de cada vez durante o torneio. 

Cada Jogador em uma Equipe deve satisfazer todos os requisitos de qualificação estabelecidos aqui para 
os Jogadores, e cada um desses Jogadores da Equipe deve se registrar no Site do Torneio localizado em 
https://www.rocketstreet.gg/registro 
(“Site do Torneio”) para ser considerado um membro da Equipe aplicável. Durante o processo de               
registro, um membro da equipe criará / registrará um nome de equipe e os jogadores poderão ingressar na                  
equipe pesquisando o nome da equipe ou por convite. No caso de uma Equipe progredir para rodadas                 
adicionais do Torneio, os Organizadores de Torneio tentarão notificar a Equipe através de seu Capitão de                
Equipe (conforme definido na Seção 8.3.1).  

Cada membro da Equipa, incluindo o Capitão de Equipa, será considerado como tendo, conjunta e               
solidariamente, feito e celebrado todas as representações, garantias e acordos aqui contidos e será              
solidariamente comprometido e vinculado a ele. Exceto se de outro modo expressamente estabelecido             
neste documento, todos os direitos dos Organizadores do Torneio de acordo com estas Regras Oficiais se                
relacionam e são exercíveis contra a Equipe como um todo e cada membro individual da Equipe. Se                 
qualquer direito de desqualificação surgir em relação a qualquer membro individual da Equipe, o direito               
de desqualificação poderá ser exercido tanto para esse membro individual da Equipe, quanto para a               
Equipe como um todo, como os Organizadores do Torneio podem eleger em sua única parte. critério. Se                 
os Organizadores do Torneio decidirem desqualificar menos do que todos os membros de uma Equipe, os                
Jogadores restantes continuarão obrigados pelas Regras Oficiais e, se permitido a exclusivo critério dos              
Organizadores do Torneio, a Equipe poderá substituir o (s) Jogador (es) desqualificado (s). ) (mesmo que                
o jogador desqualificado seja o capitão de equipa) com um novo jogador elegível e continue a competir                 
sob o mesmo nome se cada jogador desqualificado assinar prontamente qualquer escrita considerada             
necessária pelos organizadores do torneio para permitir que o seu antigo membro de equipa continuar a                
participar do torneio usando o nome da equipe, ou sob um novo nome, se permitido a critério exclusivo                  
dos organizadores do torneio. Qualquer membro da equipe que opte por encerrar sua participação no               



Torneio e / ou é desqualificado do Torneio, não terá permissão para "se registrar novamente" para                
participar do Torneio a qualquer momento.  

As Regras Oficiais não regem os relacionamentos da Equipe. Os termos da relação entre os jogadores e                 
suas respectivas equipes são deixados para cada uma das equipes e seus jogadores. No entanto, as                
disputas entre os membros da equipe podem ser motivo para desqualificar a equipe aplicável ou qualquer                
um dos membros de sua equipe, conforme determinado pelos organizadores do torneio a seu exclusivo               
critério.  

Nenhum proprietário de uma equipe, ou gerente de uma equipe, ou se uma equipe é de propriedade de                  
uma entidade corporativa, nenhuma matriz, subsidiária ou afiliada de tal entidade corporativa, pode             
diretamente (por exemplo, propriedade) ou indiretamente (por exemplo, um acordo contratual) possuir ou             
controlar mais de uma Equipe dentro da Área de Elegibilidade no Torneio. 

As equipes que a Rocket Street, a seu exclusivo critério, determinar sejam direta ou indiretamente de                
propriedade ou controladas por uma pessoa ou entidade que opera sites de jogos, apostas, ou sites de                 
apostas esportivas (incluindo e-sports) não são elegíveis para participar do Torneio.  

Observe que a Rocket Street pode exigir que um Jogador ou uma Equipe execute e entregue 
“Formulários de Vencedores” (conforme definido na Seção 10) a qualquer momento durante o Torneio, 
incluindo como condição de participar de uma Partida ou fase específica do Torneio. 

5. COMO APLICAR PARA JOGAR NO TORNEIO 

Para se inscrever para jogar no Torneio, visite http://www.rocketstreet.gg/registro e siga as instruções             
sobre como se registrar como jogador ou equipe. Suas informações de registro serão coletadas e usadas de                 
acordo com a política de privacidade publicada em smash.gg/about/privacy e, não obstante qualquer coisa              
em contrário, tal informação será usada pela Rocket Street de acordo com a Política de Privacidade e os                  
Termos de Serviço (as “Políticas Rocket Street”) publicadas em https://www.rocketstreet.gg/privacidad          
(“Site do Torneio”), que são aqui incorporados por esta referência. Ao participar do Torneio, você               
concorda e reconhece que leu, entendeu e concorda em ficar vinculado às Políticas Rocket Street. 
 
O REGISTO FECHA 1 DIA ANTES DO INÍCIO DE CADA QUALIFICATÓRIA, AS DATAS             
SÃO: 

Qualificatória 1 Inscrição: Até 13 de setembro às 14:00. 

Qualificatória 2 Inscrição: Até 14 de setembro às 14:00. 

Qualificatória 3 Inscrição: Até 20 de setembro às 14:00. 

Qualificatória 4 Inscrição: Até 21 de setembro às 14:00. 

* Horários feitos com base no Brasil. 

 

http://www.rocketstreet.gg/registro
https://www.rocketstreet.gg/privacidad


 

 

Por favor, revise as Políticas Rocket Street cuidadosamente antes de participar do Torneio. No caso de um                 
conflito ou inconsistência entre os termos destas Regras Oficiais e os termos das Políticas Rocket Street,                
os termos destas Regras Oficiais prevalecerão, regerão e controlarão. Não obstante qualquer disposição             
em contrário nas Políticas Rocket Street, a Rocket Street pode compartilhar informações do Jogador com               
as Entidades de Torneio, que usarão essas informações na medida necessária para desempenhar suas              
funções e funções relacionadas ao Torneio. 

6. LANÇAMENTO DA APARÊNCIA DO JOGADOR  

Ao participar do Torneio, cada Jogador irrevogavelmente concede às Entidades de Torneio e a cada um de                 
seus respectivos licenciados, sucessores e cessionários permissão para transmitir, filmar, fotografar e            
registrar o desempenho do Jogador no próprio Torneio e em outras atividades relacionadas ao Torneio,               
incluindo o nome do jogador, nome de usuário, nome da equipe e logotipo, avatar, gamertag ou                
equivalente, voz, declarações, semelhança e outras características pessoais, informações e os chamados            
direitos de publicidade conforme aparecem (coletivamente, a “Aparência”) e o direito mas não a              
obrigação de distribuir, explorar ou de outra forma usar tal Aparição, no todo ou em parte, em toda e                   
qualquer mídia, agora conhecida ou futuramente concebida, em todo o Universo em perpetuidade, para              
qualquer propósito, incluindo, mas não se limitando a, anunciar, comercializar e promover o Torneio, o               
Website da Rocket Street, o Website do Torneio, o Jogo do Título, as Entidades do Torneio e futuros                  
torneios. 

Como entre cada jogador e equipe, por um lado, e Rocket Street, por outro lado, a aparência será                  
considerada uma obra feita para a Rocket Street preparada como uma obra especificamente encomendada              
e / ou encomendada pela Rocket Street. e, portanto, a Rocket Street será o autor e detentor exclusivo dos                   
direitos autorais da Aparição para todos os propósitos em todo o Universo. Se, de acordo com a lei                  
aplicável, o acima exposto não for efetivo para colocar autoria e propriedade sobre ele e todos os direitos                  
nele existentes na Rocket Street, então através de cessão e transferência de direitos autorais presentes e                
futuros e de outra forma, cada Jogador irrevogavelmente concede, transfere, vende e atribui a Rocket               
Street, todos os seus direitos, título e interesse em e para a aparência em todo o universo em perpetuidade.                   
Cada Jogador concorda em executar tais documentos adicionais e realizar outros atos que possam ser               
necessários para evidenciar, efetuar, aperfeiçoar, registrar ou impor a propriedade de tais direitos pela              
Rocket Street. Entidades e futuros torneios. 
 
As Entidades de Torneios terão o direito, a seu exclusivo critério, de editar, compor, transformar,               
digitalizar, duplicar, fusionar ou alterar o Aspecto para qualquer finalidade que as Entidades de Torneio               
considerem necessárias ou desejáveis. Em toda a extensão permitida sob qualquer lei aplicável, cada              
Jogador, por meio deste, renuncia irrevogavelmente a todos e a todos os chamados direitos morais ou                
“droit moral” (que incluem, sem limitação, quaisquer direitos similares ou análogos sob as leis aplicáveis               
de qualquer país no mundo [incluindo, sem limitação, o chamado direito de paternidade (droit a la                
paternite) direito de integridade (droit au respect de l'eueuvre) direito de retirada (droit de retrait ou droit                 



de repentir) e / ou direito de publicação ( direito de divulgação)] ele ou ela pode ter na aparência, e                    
concorda que ele ou ela não fará nenhuma reivindicação de qualquer 
contra as Entidades de Torneios como resultado de qualquer um dos usos descritos acima, e               
irrevogavelmente e incondicionalmente renuncia e libera as Entidades de Torneio de quaisquer e todas as               
reivindicações, demandas e responsabilidades de qualquer tipo ou natureza que seja decorrente de ou em               
conexão com tais Entidades. uso incluindo, sem limitação, quaisquer e todas as reivindicações, demandas              
ou responsabilidades por invasão de privacidade, violação do direito de publicidade, difamação (incluindo             
calúnia e difamação) e quaisquer outros direitos pessoais e / ou de propriedade. Cada Jogador reconhece                
expressamente que as Entidades de Torneio e outros Jogadores contribuirão para o Aspecto e outros               
trabalhos que incorporarão todo ou parte da Aparência. Assim, se sob qualquer lei aplicável, a renúncia ou                 
designação acima por um Jogador de “direitos morais” ou “droit moral” não for efetiva, então cada um                 
desses Jogadores concorda em exercer tais direitos de uma maneira que reconheça a contribuição de e não                 
ter um efeito adverso relevante sobre essas outras partes. 
  

A Rocket Street terá o direito de ceder livremente seus direitos, no todo ou em parte, a qualquer pessoa ou                    
entidade. A Rocket Street reterá os direitos concedidos na apariencia mesmo que o Player seja               
desqualificado ou não cumpra os requisitos de elegibilidade. 

7. CÓDIGO DE CONDUTA  

Todos os jogadores devem exibir bom senso esportivo e manter respeito uns pelos outros e por todos os                  
organizadores e espectadores do torneio. Os jogadores devem seguir todas as instruções dos             
organizadores do torneio. Todos os telefones celulares, tablets e outros dispositivos eletrônicos            
habilitados por voz e / ou "tocando" devem ser removidos da área de jogo antes do Torneio. Os jogadores                   
não podem enviar mensagens de texto / e-mail ou usar mídias sociais durante um jogo ou partida.                 
Espera-se que os jogadores joguem no seu melhor em todos os momentos dentro do Torneio e evitem                 
qualquer comportamento inconsistente com os princípios de boa esportividade, honestidade ou fair play.             
Qualquer Jogador se comportando de forma inadequada, ou não competindo em conformidade com estas              
Regras Oficiais (incluindo as Regras do Jogo), conforme determinado pelos Organizadores do Torneio a              
seu exclusivo critério, pode ser imediatamente desclassificado do Torneio e perder todos os prêmios em               
potencial. Além disso, os Organizadores do Torneio se reservam o direito, a seu exclusivo critério, de                
banir jogadores desclassificados de qualquer torneio ou evento futuro organizado pelos organizadores do             
torneio, se necessário. O comportamento considerado inapropriado e que viola o Código de Conduta              
inclui, mas não se limita a, o seguinte: 

● Interferir com o funcionamento do Torneio ou do Website da Rocket Street ou do Website do Torneio; 

● Agindo de maneira antidesportiva ou disruptiva, ou com a intenção de perturbar ou minar a operação 
legítima do Torneio, ou de aborrecer, abusar, ameaçar ou assediar qualquer outra pessoa; 

● Participar de conluio (por exemplo, qualquer acordo entre duas [2] ou mais equipes ou jogadores em 
equipes diferentes para pré-determinar o resultado de um jogo ou partida); 

● Trapaça de qualquer tipo por qualquer meio; 



● Intencionalmente atrasar ou retardar a jogabilidade ou adulterar o jogo de qualquer outra forma 
conhecida ou desconhecida;  

● Nomes de usuário ofensivos, vulgares ou obscenos, avatares ou nomes de equipes;  

● Sexismo, preconceito de idade, racismo ou qualquer outra forma de preconceito ou fanatismo; 

● Engajar-se em violência ou qualquer atividade que, no julgamento dos organizadores do torneio, seja 
considerada imoral, antiética, vergonhosa ou contrária aos padrões comuns de decência; 
 
● Participar de qualquer atividade que seja ilegal na jurisdição onde o Player afetado está localizado; 

● Oferecer qualquer presente ou recompensa a um Organizador de Torneio ou Torneio por assistência               
projetada para fornecer uma vantagem competitiva à pessoa que oferece o presente ou recompensa ou               
destinada a impor uma desvantagem competitiva a qualquer oponente; 

● Apostar ou apostar no seu próprio desempenho, no desempenho da sua equipe ou nos resultados do 
torneio ou em qualquer fase do torneio; 

● Fazer qualquer modificação no Jogo de Título que não tenha sido divulgado e autorizado pelos 
organizadores do torneio; 

● Intencionalmente usando qualquer bug no jogo ou os chamados “hacks” para buscar uma vantagem; 

● Usar qualquer idioma ou usar qualquer vestimenta ou vestuário que seja obsceno, vulgar, insultuoso,               
ameaçador, abusivo, calunioso, difamatório, ofensivo ou censurável, ou que promova ou incite ódio ou              
conduta discriminatória; 

● Utilizar quaisquer instalações, serviços ou equipamentos de Torneio fornecidos ou disponibilizados            
pelas Entidades de Torneio para publicar, transmitir, disseminar ou disponibilizar quaisquer           
comunicações proibidas por este Código de Conduta; 

 

 

● Tomar qualquer ação ou executar qualquer gesto dirigido a um Jogador ou Time adversário, oficial ou                 
espectador, ou incitar quaisquer outros indivíduos a fazer o mesmo, o que é insultante, escarnecedor,               
disruptivo ou antidesportivo; 

● Tocar ou interferir com luzes, câmeras ou outros equipamentos de estúdio; 

● Participar de qualquer outro tipo de comportamento ou conduta considerada inadequada pelos 
Organizadores do Torneio a seu exclusivo critério; ou  

● Caso contrário, violando estas Regras Oficiais. 

Qualquer Jogador que violar o Código de Conduta poderá ser desclassificado, e a Psyonix reserva-se o 



direito de buscar danos e outros recursos de tal Jogador na máxima extensão permitida por lei. 

 

QUALQUER DELIBERATE TENTA DANIFICAR QUALQUER SITE OU EQUIPAMENTO        
UTILIZADO EM CONEXÃO COM O TORNEIO, TAMBOR COM O TÍTULO DO JOGO OU O              
FORMATO DO TORNEIO OU, DE OUTRA FORMA, INFLUENCIAR A OPERAÇÃO LEGÍTIMA           
DE UM TORNEIO PODE SER UMA VIOLAÇÃO DAS LEIS PENAL E CIVIL, E DEVERÁ TENTAR               
UMA TENTATIVA SEJA FEITO, OS ORGANIZADORES DO TORNEIO RESERVAM O DIREITO           
DE COOPERAR NA PROCURA DE TAL JOGADOR (S) E PERMITIR TODOS OS RECURSOS             
DISPONÍVEIS PARA ELES NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA EM EQUIDADE OU SOB A            
LEI.  

8. REGRAS DO JOGO  

Estas são as “Regras do Jogo” que regem como o Jogo do Título é jogado durante o Torneio.  

8.1. Configurações da Partida  

8.1.1. Configuração do Jogo  
 
• Arenas Disponíveis: Beckwith Park( e variações), Champions Field (e variações), DFH Stadium (e 
variações), Mannfield (e variações). 
 
• Tamanho das Equipes: 3v3. 

• Dificuldade de Bots: Sem Bots. 

• Mutators: Nenhum. 

• Duração da Partida: 5 Minutos. 

• Juntavel por: Nome/Senha. 

• Platforma: Steam, Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch. 

• Servidor: SAM (América do Sul). 

8.1.2. Controles  

Todos os controladores padrão, incluindo mouse e teclado, são legais. As funções macro (por exemplo,               
botões turbo) não são permitidas. Controladores sem fio não são permitidos no Campeonato Mundial. No               
Campeonato Mundial, todos os controladores estão sujeitos à aprovação dos organizadores do torneio.  

8.1.3. Arenas  

No Open Qualifier e no SAM Play-Ins, todos os jogos podem ser jogados no Beckwith Park, no                 
Champions Field, no DFH Stadium ou no Mannfield. Em todas as outras etapas do Torneio, o primeiro                 
jogo pode ser jogado em qualquer arena elegível. Todos os jogos subsequentes serão jogados em uma                



arena elegível, escolhida pelos organizadores do torneio a seu exclusivo critério. As Equipes de RLCS               
League Play podem solicitar para evitar uma arena elegível devido a problemas de desempenho e são                
obrigadas a enviar uma solicitação detalhada aos Organizadores de Torneio vinte e quatro (24) horas antes                
do horário de início da Partida. Os organizadores do torneio se reservam o direito de rejeitar, por qualquer                  
motivo, a seu exclusivo critério, qualquer pedido feito por equipes da RLCS League Play para evitar uma                 
arena elegível. As seguintes arenas podem ser selecionadas: 

• Beckwith Park  

• Beckwith Park (Stormy)  

• Beckwith Park (Midnight)  

• Champions Field  

• Champions Field (Day)  

• DFH Stadium (Day)  

• DFH Stadium (Stormy)  

• Mannfield  

• Mannfield (Night)  

• Mannfield (Snowy)  

• Mannfield (Stormy)  

• Utopia Coliseum  

• Utopia Coliseum (Dusk)  

• Urban Central 

• Wasteland 

• Starbase 

• Neo Tokyo 

• Aqua Dome 

 

 

 

 

 



 

8.2. Procedimentos da Partida 

8.2.1. Hosting e Cor dos Times  

Os organizadores do torneio especificarão qual equipe é azul e qual equipe é laranja. No Open Qualifier e                  
no Play In, as equipes serão instruídas sobre como organizar a partida. Em todas as outras etapas do                  
Torneio ou sempre que uma partida for transmitida, um representante do Organizador do Torneio sediará               
a partida.  

8.2.2. Re-Hosts  

Entre os jogos em uma partida, as equipes podem solicitar que Partida seja reorganizada na mesma região                 
do servidor devido a problemas de conexão. Em League Play, as equipes podem concordar mutuamente               
em cancelar o atual Jogo da partida e voltar a sediar a partida com a aprovação dos organizadores do                   
torneio. Os organizadores do torneio se reservam o direito de suspender e invalidar o atual Jogo da partida                  
para uma nova hospeda a qualquer momento.  

8.2.3. Servidores  

Durante o evento sul-americano todos os jogos serão disputados nos servidores da América do Sul 
(SAM). 

8.2.4. Começo de Jogo  

Os jogadores não podem juntar-se a eles até que os três (3) jogadores de cada equipe se juntem ao jogo.  

8.2.5. Substituições  

Uma "Substituição" é definida como alterar a formação do Jogador após o início de uma partida. As                 
substituições só podem ocorrer entre os Jogos em uma Partida e as Equipes são limitadas a uma alteração                  
de Jogador por Partida. Substituições não são permitidas durante o Open Qualifier, exceto no caso de uma                 
desconexão. 

8.2.6. Reportando Resultados 

Durante o estágio de Open Qualifier e Play In, após a conclusão de uma Partida, a Equipe vencedora                  
deve enviar o resultado da Partida na sala de bate-papo designada. O time perdedor também deve                
confirmar o resultado da partida .Fazer uma captura de tela da tela de resultados ou repetir a Partida                  
é altamente recomendável no caso de resultados contestados. Se uma equipe disputa uma partida              
reivindicando uma vitória e envia uma prova de sua reclamação, a outra equipe deve enviar uma prova de                  
sua reclamação para evitar uma perda automática da partida. Quaisquer equipas ou jogadores que se               
encontrem a submeter resultados falsos ou adulterados serão permanentemente banidos do Torneio e             
futuros torneios. 

 



 

8.2.7. Contas Convidadas 

Os jogadores não podem competir usando contas de convidado. Todos os participantes devem ter um 
Steam exclusivo, válido, Xbox Live Gold, Nintendo Switch Online ou ID da PlayStation® Network e 
níveis de acesso adequados à PlayStation® Network, Nintendo Switch Online e Xbox Live Gold, 
conforme aplicável. 

8.2.8. Espectadores  

Observadores do jogo não são permitidos, exceto os organizadores do torneio e seus representantes. 

8.2.9. Bugs & Glitches  

No caso de um bug ou falha que afeta o jogo, o jogo completo deve ser jogado fora. Se uma equipe pedir                      
uma revanche devido a um erro ou falha, ele deve salvar a reprodução e enviá-la ao organizador do                  
torneio para análise.  

8.3. Integrantes da Equipe  

8.3.1. Capitão do Time 

Cada equipe deve declarar um membro de sua lista como o "Capitão da Equipe" que representa a equipe 
para todas as decisões oficiais e serve como o principal ponto de contato para a equipe. 

8.3.2. Integrantes  

As equipes só podem usar jogadores que estão em sua lista para uma partida. As listas devem conter um                   
mínimo de três (3) jogadores e até um (1) jogador designado reserva que pode ser usado como um                  
suplente. As listas também podem incluir um treinador que não joga em partidas do Torneio. Um                
indivíduo não pode fazer simultaneamente parte de mais de um time por vez.  

8.3.3. Submissão dos Integrantes  

As partidas iniciais de cada partida devem ser enviadas aos organizadores do torneio pelo menos 24 horas 
antes da partida aplicável. 

8.3.4. Período de Alteração dos Integrantes / Prazo de Bloqueio dos Integrantes  

Exceto conforme estabelecido em outras partes destas Regras Oficiais, as listas de equipes podem mudar               
apenas durante o "Período de alteração de integrantes", que ocorre a qualquer momento antes do prazo                
final da lista. As listas são bloqueadas e as transferências não podem ser feitas após o "prazo final da                   
lista", que é 1º de fevereiro de 2019 às 23h59 BRT. Se uma equipe tem um treinador ou gerente que eles                     
gostariam de adicionar à lista, eles devem notificar os organizadores do torneio antes dos prazos para o                 
bloqueio da lista. 

Para as equipes que participam das eliminatórias abertas, há um período de mudança de lista diferente.                



Depois que um jogador se qualifica com uma equipe no Play-in, ele não pode participar de nenhuma outra                  
equipe durante o torneio. Não é permitido adicionar um substituto ou alterar um jogador do time após a                  
qualificação para o Play-in. Um jogador pode jogar com várias equipes em diferentes datas de               
qualificação aberta, se desejar, se ainda não se classificou para o Play-in. 

 

 

 

8.3.5. Trocas 

Todos os negócios entre as equipes devem ser aprovados pela Rocket Street e todas as equipes envolvidas                 
devem ser notificadas sobre o negócio. As negociações são permitidas apenas durante um Período de               
Alteração dos Integrantes. Um jogador não pode jogar por mais de uma equipe dentro de uma temporada.                 
Se um jogador é negociado durante a temporada, o jogador pode fazer parte da lista do time, mas não                   
pode jogar em qualquer partida de torneio até a próxima temporada.  

8.3.6. Nomes de Jogadores ou Equipes  
Os jogadores ou equipes não podem alterar seus nomes de usuário ou nomes dentro do jogo sem a 
aprovação dos organizadores do torneio. Os nomes de usuário e nomes do jogo devem estar de acordo 
com estas Regras Oficiais e os Organizadores de Torneio podem solicitar que eles sejam alterados a 
qualquer momento. Uma lista não conterá duplicatas do mesmo 
nome, nomes que consistem apenas em símbolos ou nomes que são difíceis de distinguir uns dos outros. 

8.4. Obrigações nas Partidas  

8.4.1. Pontualidade  

Todas as equipes devem ter três (3) jogadores fisicamente presentes ou no lobby do Match online e na                  
sala de chat designada pelo horário de início da partida. As equipes que não tiverem três (3) Jogadores                  
prontos para jogar dentro de dez (10) minutos do tempo de início da Partida estarão sujeitas a penalidades,                  
incluindo uma possível perda de Partida.  

8.4.2. Desistências 

As equipes não podem desistir voluntariamente de uma partida sem autorização prévia dos organizadores 
do torneio e, mesmo com autorização, estão sujeitas a outras penalidades por confiscar.  

8.4.3. Comunicações  

As equipes se comunicarão com seus oponentes e organizadores do torneio em uma sala de chat                
designada durante todos os estágios on-line do torneio. Para eventos ao vivo, uma vez oficialmente               
iniciada uma Partida, a comunicação com alguém que não esteja designado para jogar dentro da Partida                
atual é estritamente proibida e pode resultar na desqualificação imediata do (s) Jogador (es) ou da Equipe. 

8.5. Perturbações da Partida 



8.5.1. Desconexões  

No Open Qualifier, se ocorrer uma desconexão, o time shorthanded continuará a jogar o único jogo dentro                 
da série Match. O Jogador desconectado pode voltar a se juntar durante o Jogo que a desconexão ocorreu                  
em ou entre as séries de Jogos de um Jogo, mas não pode entrar no meio dos Jogos subsequentes na série.                     
Após uma desconexão, se o Jogador não puder voltar a jogar durante o mesmo Jogo, o Jogador terá três                   
(3) minutos para voltar antes que a próxima série de Jogo da Partida comece. Se o jogador desconectado                  
não puder participar do jogo antes do próximo jogo da série, a equipe do jogador poderá substituir outro                  
jogador da lista, se essa for a primeira desconexão da equipe durante a série.  

Para os Play-Ins, League Play, Campeonato Regional e Campeonato Mundial, se ocorrer uma             
desconexão, o Time não autorizado notificará imediatamente o Organizador do Torneio através de um              
bate-papo no lobby ou no jogo. O Organizador do Torneio pode pausar o jogo ou forçar uma partida a ser                    
redefinida assim que a notificação de desconexão for recebida, a seu exclusivo critério.  
Uma vez que a partida tenha sido pausada, o jogador desconectado terá três (3) minutos para voltar antes 
que o jogo recomeça. Se o jogador não puder entrar novamente dentro desse tempo, a equipe desfalcada 
continuará a jogar o único jogo dentro da série Match. 
Se a partida for reiniciada, a pontuação atual será anulada e ambas as equipes começarão a partida com 
sua pontuação em 0-0 a partir do kickoff inicial. 

Se o Jogador não voltar a participar durante o mesmo Jogo em que se desconectou, o Jogador terá três (3)                    
minutos adicionais após o Jogo para se juntar novamente antes do início da próxima série do Jogo do                  
Jogo. O jogador desconectado só pode voltar a jogar durante o jogo em que a desconexão ocorreu em ou                   
entre os jogos de uma série de jogos, mas não pode entrar no meio dos jogos subseqüentes na série. Se o                     
jogador desconectado não conseguir entrar no jogo antes do próximo jogo da série, a equipe do jogador                 
poderá substituir outro jogador da lista (sujeito às regras estabelecidas na seção 8.2.5). Para Partidas               
Espetadas / Transmitidas, se os Organizadores de Torneio identificarem que um Jogador desconectou sem              
ser notificado, eles poderão pausar uma partida para permitir que o jogador se reconecte.  

Cada equipe tem permissão para no máximo uma (1) pausa por partida. Assim que o jogador                
desconectado voltar ao jogo ou o tempo de volta atribuído expirar, as equipes terão trinta (30) segundos                 
para confirmar com um Organizador de Torneio que cada um está pronto para ser desfeito. Uma vez que                  
cada um tenha confirmado sua prontidão, o jogo será reiniciado a partir de um kickoff neutro. 

8.5.2. Parada do jogo 

Os organizadores do torneio podem pausar um jogo ou partida a qualquer momento e por qualquer                
motivo. No caso de uma parada do jogo, os Jogadores devem permanecer em seus dispositivos e não                 
podem se comunicar com outros Jogadores até que o Jogo ou Partida seja reiniciado.  

8.5.3. Reinício  

Os Organizadores do Torneio podem ordenar a reinicialização do Jogo ou da Partida devido a               
circunstâncias excepcionais, como se um bug afetar significativamente a capacidade do Jogador de jogar              
ou se o Jogo ou Partida for interrompido por uma Força Maior ou outro evento. 



8.5.4. Envio de Log 

Se um Jogador ou Time fizer uma reclamação que resulte na reinicialização do Jogo ou da Partida, eles                  
deverão fornecer aos Organizadores de Torneio arquivos de registro do Jogo ou Partida. Esses arquivos de                
log estarão sujeitos a investigação, e os Organizadores de Torneio aplicarão penalidades se determinarem              
que a reinicialização foi solicitada por engano. 

 

 

8.6. Trapaças 

Qualquer trapaça, conforme determinado pelos organizadores do torneio a seu exclusivo critério, resultará 
em uma perda imediata e penalidades adicionais, dependendo da gravidade da infração. 

8.7. Nomes, Logotipos, Avatares e Restrições de Marca  

As equipes que se qualificam para o RLCS League Play devem fornecer aos organizadores do torneio um 
logotipo nos formatos .png, .psd ou .ai (com o último altamente preferido). Se um logotipo não for 
fornecido ou for rejeitado, os Organizadores de Torneio substituirão o logotipo por um logotipo de 
Torneio padrão. Os organizadores do torneio se reservam o direito de rejeitar logotipos enviados após o 
início da RLCS League Play. 

Os Organizadores do Torneio se reservam o direito de rejeitar, a seu exclusivo critério, nomes, logotipos, 
avatares ou marcas que violem o Código de Conduta, incluindo, sem limitação, qualquer um que:  

● Infringir os direitos de quaisquer direitos de terceiros sem permissão explícita por escrito 

● Assemelham-se ou são idênticos a uma marca ou marca comercial 

● Assemelham-se ou são idênticos a outra identidade ou pessoa 

● Assemelham-se ou são idênticos ao nome ou personalidade das Entidades de Torneio ou outras equipes. 

● Assemelham-se ou são idênticos ao nome ou personalidade das Entidades de Torneio ou outras equipes. 

● São considerados inadequados, a critério exclusivo do organizador. 

8.8. Código de roupa 

Todos os jogadores devem usar trajes apropriados no Campeonato Mundial, o que inclui camisas / 
camisetas combinando com o logotipo da equipe visível. Os jogadores não poderão participar do 
Campeonato Mundial usando itens de vestuário considerados inadequados pelos organizadores do torneio. 
Jerseys e todos os outros trajes usados no Campeonato Mundial estão sujeitos às restrições estabelecidas 
na Seção 8.7 acima e podem ser revisados a critério dos Organizadores do Torneio. 

8.9. Patrocínios; Outro conteúdo  



As equipes têm a capacidade de adquirir patrocínios. No entanto, os patrocinadores ou conteúdo que se 
enquadre nas seguintes categorias pode não ser exibido durante o torneio oficial:  

● Marcas em categorias que receberam direitos exclusivos de patrocínio do Torneio pelos organizadores 
do torneio 

● Programação religiosa, assuntos políticos 

● 900 números 

● material com classificação X 

● Drogas formadoras de hábito, apetrechos relacionados a drogas 

● Remédios à base de ervas ou produtos de "cura milagrosa" 

● produtos de tabaco 

● Quaisquer produtos ou serviços orientados para adultos (incluindo programas de pagamento por 
visualização orientados para adultos e produtos de valorização do sexo masculino) 

● Produtos ou serviços lascivos ou outro material que geralmente seria considerado obsceno ou indecente 

● Conteúdo que uma pessoa razoável consideraria ofensivo, indecente, vulgar ou ofensivo 

● Conteúdo que promove discriminação, ódio, violência, uso de substâncias ilegais, atividades ilegais, 
fraudes por correspondência, esquemas de pirâmide ou oportunidades de investimento ou aconselhamento 
não permitido pela lei aplicável 

● Conteúdo que é ilegal, pornográfico, difamatório ou viola os direitos de privacidade ou publicidade de 
terceiros 

● Conteúdo que constitui discurso de ódio 

● Conteúdo que discrimina, ridiculariza, defende contra, assedia ou ataca um indivíduo ou grupo com 
base em idade, cor, nacionalidade, raça, religião, sexo, orientação sexual, identidade de gênero ou 
deficiência 

● Qualquer outra atividade que viole quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis (incluindo loterias, 
produtos de jogos ilegais ou outras atividades ilegais de apostas)  

8.10. Penalidades  
Jogadores ou equipes que infringirem as regras deste documento estão sujeitos a penalidades, incluindo 
(mas não se limitando a) o seguinte: 

● Reiniciar jogo 

● Perda de jogo 

● Perda da Série 



● Proibições de temporária dos jogadores  

● Proibições permanentes do jogador 

● Confisco de prêmio  

Quaisquer penalidades impostas a um Jogador e / ou Time podem ser disponibilizadas ao público pelos 
Organizadores do Torneio a seu exclusivo critério.  

 

9. PRÊMIO  

Os prêmios são separados entre a posição final da equipe e os prêmios dos jogadores: 

Lugar Prêmio (USD) 

1 $5000 

2 $4000 

3 $3500 

4 $3250 

5-6 $2625 

7-8 $2000  

Um total de $ 25.000 será recompensado para as equipes após o término do campeonato da liga e do                   
campeonato regional.. 
 

Honrarias Prêmio (USD) 

League Play MVP $2500 

Atacante Dourado $1000 

Goleiro da 
Temporada 

$1000 

Criador de Jogadas $1000 

Um total de US $ 5500 será recompensado aos jogadores após o término da League Play e do                  
Campeonato Regional. 

 

 



 

 

 

 

 

10. RESTRIÇÕES DO PRÉMIO GERAL 
Um jogador pode se qualificar apenas para um lugar em uma equipe que começa no Open Qualifier. Os                  
vencedores podem ser solicitados a preencher um Termo de Elegibilidade e qualquer documentação legal              
adicional referente ao recebimento do pagamento. Os prêmios serão entregues no prazo de 60 (sessenta)               
dias após o recebimento dos detalhes de pagamento apropriados dos jogadores. Os prêmios físicos podem               
ser entregues através de um serviço de correio ou transportadores postais padrão. A não aceitação da                
entrega de qualquer Prêmio poderá resultar na perda do Prêmio, que poderá ser reatribuído a um vencedor                 
alternativo. Substituições de prêmios não estão disponíveis. Ao participar do Torneio, os vencedores             
reconhecem que a Rocket Street e a Psyonix não obtiveram ou fornecerão qualquer tipo de seguro                
relacionado aos Prêmios. Os jogadores serão responsáveis por fornecer os detalhes corretos para a Rocket               
Street, incluindo o nome legal, endereço, número de contato e data de nascimento, conforme necessário.               
Os vencedores que não fornecerem à Rocket Street as informações e / ou documentação apropriada,               
necessárias no prazo de 60 (sessenta) dias após o término do Torneio, automaticamente anularão seu               
Prêmio, e a Rocket Street não terá mais nenhuma responsabilidade para com tais Jogadores em relação a                 
com os prêmios. 

11. ISENÇÃO DE GARANTIAS  
As Entidades de Torneios não dão garantias, e renunciam a qualquer e todas as garantias, expressas ou                 
implícitas, relativas a qualquer prêmio fornecido em conexão com o Torneio. SEM LIMITAR, DE              
FORMA ALGUMA, A GENERALIDADE ANTERIORMENTE E SEM ABROGAR AS POLÍTICAS          
DA ROCKET STREET OU O ACORDO DE LICENCIAMENTO DO UTILIZADOR FINAL PARA O             
JOGO DE TÍTULOS OU OUTROS ACORDOS APLICÁVEIS AO JOGO DE TÍTULO, AS            
ENTIDADES DE TORNEIO REJEITAM TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES, SEJAM          
EXPRESSAS, IMPLÍCITAS , ESTATUTÁRIA OU OUTRA, RELATIVAMENTE AO SOFTWARE,         
EQUIPAMENTO E AO FUNCIONAMENTO DO TORNEIO, INCLUINDO, SEM 
LIMITAÇÃO, TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A         
UM DETERMINADO FIM, TÍTULO, NÃO-VIOLAÇÃO E SEUS EQUIVALENTES, SOB AS LEIS           
DE QUALQUER JURISDIÇÃO.  
 
A Psyonix Inc. não é responsável pela administração, cumprimento ou execução deste Torneio. Você              
concorda que a inclusão dos resultados de Torneios de cada equipe e a alocação dos resultados do Torneio                  
no sistema de qualificação do Campeonato Mundial de 7ª Temporada (“RLCS 7”) estão sujeitos à revisão                
e aprovação do Psyonix, em seu único e absoluto critério. As equipes que pretendem ser consideradas                
para a qualificação RLCS 7 devem ter pelo menos 3 jogadores que atendam aos requisitos de                



elegibilidade para participação na RLCS 7 e não possam fazer alterações em sua lista de qualificação. Não                 
obstante o disposto acima, você concorda que não está participando deste Torneio confiando na              
ocorrência de um evento RLCS 7 e, consequentemente, a Psyonix não tem obrigação de hospedar e                
produzir o RLCS 7. VOCÊ LIBERA E DESCARTE A PSYONIX INC. E SEUS AGENTES OU               
REPRESENTANTES , DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE EM CONEXÃO COM O           
TORNEIO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, REIVINDICAÇÕES LEGAIS, CUSTOS, PREJUÍZOS,        
PERDAS OU DANOS, DEMANDA OU AÇÕES DE QUALQUER TIPO. 
 

12. IMPORTANTE. POR FAVOR, LEIA - LIBERTAÇÃO GERAL E LIMITAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE  

Cada Jogador conscientemente consente em participar de qualquer ou todas as atividades do Torneio sob 
sua própria vontade e sem coação ou influência indevida de terceiros. 

AO ENTRAR E / OU DE OUTRA FORMA PARTICIPAR NO TORNEIO, CADA JOGADOR,             
EM NOME DE SI MESMO OU SEU HERDEIRO, AQUI LIBERA, DESCARREGAM E            
MANTIDA AS ENTIDADES DO TORNEIO SEM QUALQUER NATUREZA E POTENCIAL,          
CONHECIDA OU DESCONHECIDA, REIVINDICAÇÕES, DEMANDAS, CAUSAS DE AÇÃO,        
CUSTOS, PERDAS, LESÕES, LESÕES, RESPONSABILIDADES E DANOS DE QUALQUER         
TIPO OU NATUREZA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, LESÕES MÍNIMAS E / OU FÍSICAS            
OU MORTE, DANOS OU PERDA DE PROPRIEDADE PESSOAL, DEVIDO AO EM PARTE,            
DIRETA OU INDIRETAMENTE, PARTICIPAR NO TORNEIO, PARTICIPANDO OU        
PARTICIPANDO DE QUALQUER EVENTO OU ATIVIDADE RELACIONADA AO        
TORNEIOS E / OU O USO OU USO DEVOLVIDO DE QUALQUER PRÊMIO. 

Os Organizadores do Torneio não são responsáveis por qualquer informação incorreta ou imprecisa ou              
outros materiais, em, associados ou utilizados como parte do Website Psyonix ou do Site do Torneio, e os                  
Organizadores do Torneio não se responsabilizam por qualquer erro, omissão, interrupção, exclusão,            
defeito, atraso na operação ou transmissão, falha na linha de comunicações, roubo, destruição ou acesso               
não autorizado ao site da Psyonix ou ao site do torneio ou ao campo de jogo no jogo de títulos. Embora os                      
Organizadores do Torneio tentem garantir a integridade do Torneio, os Organizadores do Torneio não são               
responsáveis pelas ações dos Jogadores em conexão com o Torneio, incluindo a tentativa do Jogador de                
contornar as Regras Oficiais ou interferir com a administração, segurança, justiça, integridade ou conduta              
apropriada do Torneio. Sem limitar de qualquer forma a generalidade do acima exposto, cada Jogador               
concorda que as Entidades de Torneio não serão responsáveis por, e são por este meio libertadas de, todas                  
e quaisquer reclamações, custos, lesões, perdas ou danos de qualquer tipo, relacionados com qualquer um               
dos seguintes: 

● Registros incompletos, perdidos, atrasados, extraviados ou ilegíveis ou a falta de recebimento de              
inscrições por qualquer causa, incluindo, sem limitação, problemas humanos ou técnicos, falhas ou             
defeitos de qualquer natureza, seja originários do Jogador, dos Organizadores do Torneio ou de outra               
forma, que pode impedir ou limitar a capacidade de um Jogador participar do Torneio ou enviar ou                 
receber mensagens que requeiram ação ou resposta por tal Jogador; 



● Qualquer sistema de computador, consola de jogos, linha telefónica, hardware, software ou             
problemas de programa, ou outros erros, falhas, hacks, acesso não autorizado, transmissões de             
computador atrasadas ou ligações de rede que possam resultar na alteração do jogo ou afectem os                
resultados do Jogo; e 

● Quaisquer problemas ou mau funcionamento técnico de qualquer rede ou linhas, servidores ou              
fornecedores, equipamentos ou software, incluindo qualquer dano ou dano ao Equipamento do Jogador             
resultante da participação no Torneio. 
 
13. INDENIZAÇÃO  

Cada Jogador concorda em indenizar e isentar as Entidades de Torneio de e contra todas e quaisquer                 
reclamações, ações ou processos de terceiros de qualquer espécie e de todos e quaisquer danos,               
responsabilidades, custos e despesas de terceiros, incluindo taxas e custos legais externos razoáveis.             
(coletivamente, “Reclamações de Terceiros”) relacionadas a, ou decorrentes de qualquer violação de            
qualquer das garantias, representações, pactos, obrigações ou acordos do Jogador sob estas Regras             
Oficiais. 

Exceto por questões para as quais o Jogador é obrigado a indenizar as Entidades de Torneio abaixo, a                  
Psyonix indenizará e isentará cada Jogador de e contra quaisquer Reivindicações de Terceiros decorrentes              
da produção, distribuição e exploração do Torneio. 

A Entidade de Jogador ou Torneio que buscar indenização (a “Parte Indenizada”) notificará             
imediatamente a Entidade ou Jogador do Torneio, conforme o caso, responsável pela indenização (a              
“Parte Indenizadora”) da existência de qualquer Reivindicação de Terceiro que dê origem a indenização              
sob estas Regras Oficiais. No caso de uma Reivindicação de Terceiro, a Parte Indenizante terá uma                
oportunidade razoável de defender o mesmo às suas próprias custas e com seu próprio advogado, desde                
que a Parte Indenizada tenha sempre o direito de participar de tal defesa em seu próprio prazo. própria                  
despesa. Se, dentro de um prazo razoável após o recebimento da notificação de uma Reivindicação de                
Terceiro, a Parte Indenizadora não realizar 

a defesa, a Parte Indenizada terá o direito, mas não a obrigação, de defender e de comprometer ou liquidar                   
(o exercício de julgamento comercial razoável) tal Reclamação de Terceiros por conta e por conta e risco                 
da Parte Indenizadora. A Parte Indenizada disponibilizará à Parte Indenizante, à custa da Parte              
Indenizadora, as informações e assistência que a Parte Indenizante solicitar razoavelmente em conexão             
com a defesa de tal Reclamação de Terceiros. A Parte Indenizadora manterá a Parte Indenizada informada                
do status da Reivindicação de Terceiros e não resolverá a Reivindicação de Terceiros sem o               
consentimento prévio por escrito da Parte Indenizada, a menos que o acordo inclua uma liberação total e                 
completa da Parte Indenizada e sua controladora. e entidades afiliadas e cada um dos seus respectivos                
diretores, diretores e funcionários. As obrigações de indenização aqui previstas sobreviverão à expiração             
ou término antecipado do Torneio. 

 14. FORÇA MAIOR  

 



A Psyonix se reserva o direito de modificar, suspender, prolongar ou encerrar o Torneio ou qualquer                 
parte dele se determinar, a seu exclusivo critério, que o Torneio está tecnicamente comprometido ou               
corrompido ou que problemas técnicos, falhas, falhas ou outras causas tenham destruído. corrompido ou              
prejudicado a administração, segurança, justiça, integridade, jogo apropriado ou viabilidade do Torneio            
ou qualquer parte dele, como aqui contemplado. No evento Psyonix é impedido de continuar com o                
Torneio por qualquer evento além de seu controle, incluindo, mas não limitado a incêndio, inundação,               
epidemia, terremoto, explosão, disputa trabalhista ou greve, caso fortuito ou inimigo público, falha de              
satélite ou equipamento, tumulto ou distúrbio civil, ameaça ou atividade terrorista, guerra (declarada ou              
não declarada) ou qualquer lei, ordem ou regulamento de estado federal ou governo local, ordem de                
qualquer tribunal ou jurisdição ou outra causa não razoavelmente dentro do controle dos Organizadores              
do Torneio (cada Evento ou ocorrência de “Força Maior”), a Psyonix terá o direito de modificar,                
suspender, estender ou encerrar o Torneio. 
Os Organizadores do Torneio, a seu exclusivo critério, podem exigir a repetição de qualquer Jogo ou                
Partida, ou declarar qualquer Jogo ou Partida ou outra fase do Torneio nula e sem efeito em razão de                   
qualquer um dos jogos. No caso de os Organizadores do Torneio determinarem, a seu exclusivo critério,                
que qualquer Jogo ou Partida individual ou outra fase do Torneio foi violada ou que a validade de                  
qualquer Jogo, Partida ou outra fase do Torneio tenha sido comprometida por qualquer Por isso, pode                
eliminar o Jogo, Jogo ou outra fase do Torneio, e pode conduzir o Torneio com base nas restantes                  
partidas, partidas e / ou outras fases do Torneio. 

15.TRANSFERÊNCIA DA INFORMAÇÃO DO JOGADOR 

Ao se registrar e / ou participar do Torneio, cada Jogador consente e concorda com a coleta, transferência,                  
armazenamento e processamento de suas informações para e nos Estados Unidos e / ou para outros países                 
fora do país do Jogador do país. residência. Esses outros países podem não ter leis e regulamentos de                  
privacidade semelhantes aos do país de residência do jogador. Um Jogador pode solicitar acesso, revisão,               
retificação ou exclusão de quaisquer dados pessoais mantidos pela Psyonix em conexão com o Torneio               
seguindo as instruções fornecidas na Política de Privacidade publicada no site da Psyonix. 
 
16. LISTA DO VENCEDOR / REGRAS OFICIAIS  

Para obter a lista dos vencedores, visite https://www.rocketleagueesports.com dentro de seis (6) semanas             
após o final do Torneio. Estas Regras Oficiais serão publicadas no Site do Torneio durante o Período do                  
Torneio. 

17. INVALIDEZ / POSIÇÕES  

Estas Regras Oficiais e os outros acordos aqui mencionados constituem o acordo e entendimento              
completo e completo entre cada Jogador e os Organizadores do Torneio em conexão com o Torneio e                 
substituem e substituem todas as negociações, acordos ou entendimentos anteriores que possam ter sido              
celebrados entre esse Jogador e tal Organizador de Torneios em relação ao assunto aqui tratado. Estas                
Regras Oficiais não podem ser modificadas ou alteradas de qualquer forma, exceto por um instrumento               
escrito assinado pela Psyonix. A renúncia a qualquer termo, condição ou violação destas Regras Oficiais               
não será considerada como uma renúncia a essa violação ou qualquer outro termo ou condição no futuro.                 
A invalidade ou ineficácia de qualquer disposição nestas Regras Oficiais não afetará a validade ou               



exequibilidade de qualquer outra disposição. No caso de qualquer disposição ser considerada inválida ou              
inexeqüível ou ilegal, estas Regras Oficiais permanecerão em vigor e serão interpretadas de acordo com               
seus termos, como se a disposição inválida ou ilegal não estivesse contida aqui. Os títulos e legendas são                  
usados nestas Regras Oficiais apenas por conveniência e facilidade de referência, e não serão              
considerados como afetando de qualquer maneira o significado ou a intenção destas Regras Oficiais ou               
qualquer cláusula deste documento.  

 

18. POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A Rocket Street não divulgará qualquer informação pessoalmente identificável sobre qualquer Jogador            
(incluindo o nome, endereço de e-mail, informações obtidas pela Rocket Street de cookies e informações               
de endereço IP) a terceiros sem o consentimento do Jogador, exceto quando a Rocket Street, de boa fé,                  
acreditar que a divulgação é necessária para cumprir a lei ou outras cláusulas contratuais da Rocket Street,                 
ou para fazer cumprir as Regras Oficiais conforme estabelecidas neste documento. 

A aceitação pelo Participante de qualquer prêmio do Torneio constitui um consentimento para a              
divulgação de informações pessoais pela Rocket Street, conforme necessário. A Rocket Street se reserva o               
direito de coletar informações demográficas gerais e de outros mercados, que não identificam             
pessoalmente o participante a qualquer pessoa sem consentimento adicional. 

Rocket Street usa e-mails para notificar os jogadores quando eles ganharam um prêmio e para informá-los                
de promoções especiais, eventos e mudanças de política. Os usuários registrados no site se inscrevem               
automaticamente para receber todos os tipos de e-mails da Rocket Street: e-mails promocionais, e-mails              
promocionais, boletins informativos, e-mails justos, divertidos (ou relacionados a torneios ou jogos) e             
e-mails financeiros. Os participantes têm a opção de aceitar ou rejeitar o recebimento de qualquer um ou                 
todos esses tipos de e-mails a qualquer momento. 

19. CHANGE LOG  
 

Data Versão Mudanças 

18/1/2019 0.9 Document Draft 

1/2/2019 1.0 Final Document 

1/8/2019 2.0 Season 8 preparation 

 


