
 

 

 

SUPER LIGA STUDIO GAMES 2020 
MODALIDADE: LEAGUE OF LEGENDS 

 

Datas: Janeiro a junho (6 meses) 

Início – 06/01  

Término – 25/06 

Plataforma: PC  

Formato: Online - Pontos Corridos 

Idade mínima: 12 anos 

 

PREMIAÇÃO 

 

Serão mais de R$ 10 mil de prêmios distribuídos para os 8 primeiros colocados! O 

ganhador principal será definido pela equipe que acumular a maior pontuação ao final do 

evento.  

1º Lugar  R$ 5.000,00 + Sócio Jogador (6 meses) + Brindes de patrocinadores  

2º Lugar R$ 3.000,00 + Sócio Jogador (3 meses) + Brindes de patrocinadores 

3º Lugar R$ 1.500,00 + Cortesias Studio Games + Brindes de patrocinadores  

4º Lugar R$ 500,00 + Cortesias Studio Games + Brindes de patrocinadores 

5º Lugar Cortesias Studio Games + Brindes de patrocinadores 

6º Lugar  Cortesias Studio Games + Brindes de patrocinadores 

7º Lugar Cortesias Studio Games + Brindes de patrocinadores 

8º Lugar Cortesias Studio Games + Brindes de patrocinadores 

 

INSCRIÇÃO 

 

PERÍODO: 15/10 até 20/12 

TAXA: R$ 170 

LOCAL: Belém (Shopping Pátio Belém – 3º piso) 

Fortaleza (Shopping Iguatemi Fortaleza – loja 68) 

Recife (Shopping Recife – loja 02) 

As inscrições deverão ser realizadas PRESENCIALMENTE em uma unidade Studio 

Games presente nas cidades de Belém, Fortaleza e Recife, sob a taxa de R$ 170 por 

equipe.  

Serão destinadas 8 vagas para Belém, 8 vagas para Fortaleza e 4 vagas para Recife. É 

OBRIGATÓRIO que os 7 membros da equipe (5 titulares + 2 reservas) sejam residentes 



da cidade de inscrição! Após preencher a quantidade estabelecida de vagas as inscrições 

serão encerradas. 

DESCONTO - As equipes que desejarem treinar ou participar das classificatórias 

presencialmente em uma unidade Studio Games poderão usufruir de um pacote criado 

exclusivamente para o evento de 3h por R$ 25 de segunda a sexta-feira (exceto feriados) 

e agendar o dia e horário do seu jogo através do whatsapp oficial da loja. 

REGRAS DE INSCRIÇÃO: 

É OBRIGATÓRIO a inscrição de 2 reservas por time (qualquer lane)! Os dados 

solicitados são: nome da equipe, nome completo dos membros, nick do jogo, RG, CPF, 

data de nascimento, e-mail e telefone.  

Após concluída a inscrição presencial, a organização do evento entrará em contato para 

solicitar a documentação oficial: foto de documento de identificação e comprovante de 

residência (no nome da pessoa ou dos responsáveis) de cada membro da equipe (incluindo 

os reservas). O envio dessa documentação é OBRIGATÓRIO para comprovar a 

residência da equipe no estado de inscrição. 

OBS: Também é OBRIGATÓRIO que toda equipe envie a LOGO do time no tamanho 

1000px x 1000px e fundo transparente (formato vetor ou .png), bem como foto individual 

(estilo e-sports) dos jogadores em boa qualidade. Esse material será usado nas peças 

publicitárias do evento e devem ser encaminhados para o e-mail contato@studio-

games.com. A organização do evento fornecerá orientações sobre o assunto. 

FORMATO DO CAMPEONATO: 

 

São 20 times participantes na Super Liga Studio Games 2020. O sistema é PONTOS 

CORRIDOS onde cada time joga um total de 19 jogos durante uma temporada de 6 

meses (de janeiro a junho). As equipes recebem um (03) pontos por vitória, um (01) 

ponto por empate e um (01) ponto extra pelo primeiro objetivo secundário conquistado 

(derrotar o Baron). Não são atribuídos pontos para derrotas. A equipe vencedora será 

definida pelo total de pontos acumulados ao final do campeonato.  

REGRAS GERAIS 

• O evento deverá alcançar o número de 20 equipes para ser executado. 

• É obrigatório a inscrição de 2 reservas por equipe (qualquer lane). 

• Serão destinadas 8 vagas para times residentes em Belém/PA, exatas 8 vagas 

destinadas para Fortaleza/CE e 4 vagas destinadas a Recife/PE.  

• As inscrições são feitas presencialmente em uma unidade Studio Games. É 

OBRIGATÓRIO que todos os membros do time sejam residentes no estado de sua 

inscrição e respeite os itens descritos em ‘REGRAS DE INSCRIÇÃO’ acima.  

• Em caso de descumprimento de regras do ato de inscrição ou fraude na 

comprovação de residência dos jogadores, a equipe está automaticamente desclassificada 

e banida dos próximos eventos da Studio Games.  

• O torneio será online. 
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• O formato de competição será 5v5, sistema de Pontos Corridos.  

• O mapa permitido é Summoner’s Rift. 

• É permitido 5 banimentos por equipe. 

• No formato de Pontos Corridos todos os times participantes se enfrentarão 19 

vezes, em jogos de ida. Conforme calendário de jogos abaixo. 

JANEIRO 

SEMANA 1 – 18h 

06 (Segunda) e 09 (Quinta) 

SEMANA 2 – 18h 

13 (Segunda) e 16 (Quinta) 

SEMANA 3 – 18h 

20 (Segunda) e 23 (Quinta) 

SEMANA 4 – 18h 

27 (Segunda) e 30 (Quinta) 

FEVEREIRO 

SEMANA 5 – 18h 

03 (Segunda) e 07 (Quinta) 

SEMANA 6 – 18h 

10 (Segunda) e 13 (Quinta) 

SEMANA 7 – 18h 

17 (Segunda) e 20 (Quinta) 

MARÇO 

SEMANA 8 – 18h 

02 (Segunda) e 05 (Quinta) 
SEMANA 9 – 18h 

09 (Segunda) e 12 (Quinta) 
SEMANA 10 – 18h 

16 (Segunda) e 19 (Quinta) 

ABRIL 

SEMANA 11 – 18h 

06 (Segunda) e 09 (Quinta) 
SEMANA 12 – 18h 

13 (Segunda) e 16 (Quinta) 
SEMANA 13 – 18h 

20 (Segunda) e 23 (Quinta) 

MAIO 

SEMANA 14 – 18h 

04 (Segunda) e 07 (Quinta) 

SEMANA 15 – 18h 

11 (Segunda) e 14 (Quinta) 

SEMANA 16 – 18h 

18 (Segunda) e 21 (Quinta) 

SEMANA 17 – 18h 

25 (Segunda) e 28 (Quinta) 

JUNHO 

SEMANA 18 – 18h 

01 (Segunda) e 04 (Quinta) 

SEMANA 19 – 18h 

15 (Segunda) e 18 (Quinta) 

OBS: A organização possui o direito de alterar as datas e horários dos jogos online, bem 

como convocar equipes para jogos PRESENCIAL a qualquer momento, desde que 

previamente informados aos participantes.  

• A pontuação será acumulada e na rodada final a equipe que obtiver mais pontos 

será a grande Campeã. 

• A premiação envolve mais de R$ 10 mil (entre valor em dinheiro, cortesias da 

Studio Games e brindes de patrocinadores) que serão distribuídos para os 8 primeiros 

colocados conforme item acima. 

• Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são os 

seguintes: maior número de vitórias; menor número de derrotas, maior número de pontos 

extra no total ou confronto direto. 

• A criação de partidas é de inteira responsabilidade dos organizadores. 

• A Studio Games criará sala no Discord.  A senha será informada posteriormente. 

Cada equipe deverá se apresentar para o check-in via Discord junto ao fiscal de partida 

com 1 hora (sessenta minutos) e antecedência do horário marcado para o início do 

campeonato. Após o horário marcado será concedido 10 minutos de tolerância. É 

OBRIGATÓRIO O USO DE DISCORD PARA CHECK-IN. 



• Basta o capitão da equipe comparecer no servidor do Discord para informar se o 

time está pronto ou não para iniciar a partida. 

• Caso a equipe não faça check-in dentro do prazo estabelecido, a mesma será 

desclassificada por W.O. 

• CONTINUIDADE: Uma nova edição da Super Liga Studio Games 2020 será 

realizada no segundo semestre (julho a dezembro) com o sistema de divisão de séries 

(Ouro, Prata, Bronze e Ferro). As equipes com melhor colocação ficarão automaticamente 

classificadas para a próxima fase como OURO e as equipes seguintes seguirão PRATA, 

de acordo com sua classificação no ranking do primeiro evento. Para a próxima edição 

abriremos classificatórias/eliminatórias para BRONZE e FERRO, até que se reconheçam 

campeões, classificados e rebaixados para a divisão superior ou inferior, sendo que a 

organização pode abrir para outros estados. O novo formato e demais informações serão 

repassados conforme conclusão do desenvolvimento do projeto. O formato segue modelo 

abaixo, sendo azul os primeiros classificados, preto os intermediários, verde os times que 

estão em transição e vermelho os que serão automaticamente rebaixados. 

TIMES 

OURO PRATA 

Time 1 Time 11 

Time 2 Time 12 

Time 3 Time 13 

Time 4 Time 14 

Time 5 Time 15 

Time 6 Time 16 

Time 7 Time 17 

Time 8 Time 18 

Time 9 Time 19 

Time 10 Time 20 

• Os jogadores somente poderão utilizar campeões que eles habilitaram ou que estão 

habilitados, devido a rotação de campeões (mínimo de 16 campeões). 

• No momento não existe nenhuma restrição de campeão, skin ou item. Restrições 

podem ser adicionadas durante a competição por decisão do responsável pelo torneio ou 

caso a Riot Games esteja fazendo manutenção em tempo real. 

• Não é permitido sair durante a seleção de campeões, salve no caso de erro do 

cliente Riot onde deverão ser escolhidos os mesmos campeões que já haviam sido 

selecionados anteriormente. 

• Se um jogador deixar uma partida intencionalmente, a mesma continuará 

normalmente. 

• Em caso de detecção de perda de conexão/problema técnico, a organização do 

campeonato deverá ser acionada imediatamente. 

• Se ocorrer algum problema com o servidor antes de passados 5 minutos de partida 

e antes do First Blood (primeiro abate) / ou o cliente de um jogador apresentar problemas 

e não conseguir carregar o jogo, a partida deverá ser reiniciada com os mesmos campeões. 

• Se ocorrer um problema com o servidor, o responsável pelo campeonato ou árbitro 

responsável deverá decidir entre: (a) reiniciar a partida (b) dar a vitória a um dos times. 



OBS: Um time só poderá ser declarado vencedor se estiver na iminência de vencer a 

partida (pronto para destruir o Nexus). 

• Somente a substituição de jogadores titulares por reservas poderão ser feitas 

durante a competição, contanto que seja previamente informada aos organizadores.  

• NÃO será permitida mudança de line-up após o início das competições. 

• NÃO serão aceito jogadores com nicks ofensivos e/ou que contenham conteúdo 

impróprio. Também não serão aceitas troca de nicks durante a competição. 

• A organização do evento pode decidir pela punição de qualquer tipo de conduta 

desportiva prevista neste artigo, ou delineada posteriormente. As penalizações podem 

incluir: advertência ao jogador e/ou equipe; repetição do jogo; suspensão de um jogador; 

derrota declarada de jogo; desqualificação da equipe; banimento dos próximos eventos e 

afins, conforme a gravidade da infração. 

• O uso de hacks, scripts ou qualquer programa auxiliar que traga vantagem para o 

jogador e/ou equipe serão passíveis de punições, que variam da desclassificação e/ou 

banimento de eventos promovidos pela Studio Games, incluindo a competição em curso. 

• Estas regras se aplicam a quaisquer participantes do campeonato, sem exceções. 

É de obrigação de todos os envolvidos, o conhecimento de todas as regras do evento. 

• É OBRIGATÓRIO que todos os membros das equipes ganhadoras (1º, 2º, 3º e 4º 

lugar) compareçam PRESENCIALMENTE na unidade Studio Games de seu estado para 

receber a premiação e fazer a foto oficial. 

• É reservado o direito dos organizadores alterarem as regras caso exista 

necessidade. 

• Ao confirmar a sua participação nesta competição o competidor autoriza o uso de 

sua imagem em todo e qualquer material entre fotos e vídeos, para ser utilizada em 

campanhas promocionais referentes à divulgação do mesmo, desenvolvidas pela Studio 

Games. 

• No caso de dúvidas sobre este regulamento ou realização do torneio, o jogador 

deverá entrar em contato com a equipe organizadora através do e-mail: contato@studio-

games.com  

• O campeonato é de inteira responsabilidade e organização da Studio Games 

Entretenimento LTDA. 
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