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1. INTRODUÇÃO

Os seguintes Termos e Condições são o documento de guia oficial ("Regulamento") da final
mundial ("FM") do Campeonato Mundial de Brawl Stars ("Torneio"). Todos os participantes
("Jogadores" e/ou "Equipes") devem seguir as exigências estabelecidas neste documento e
devem entender que a violação de qualquer regra pode resultar em desclassificação imediata e
na perda do prêmio em dinheiro conforme determinado pelos organizadores do torneio ("equipe
de administração do torneio" ou "administradores").

Ao participar da final mundial do Campeonato Mundial de Brawl Stars, você concorda com as
condições a seguir.

Supercell Oy ("Supercell") e os organizadores do torneio (em conjunto referidos como "equipe
de administração") podem, ao seu próprio critério:

(a) atualizar, corrigir ou complementar estas regras ocasionalmente e

(b) interpretar ou aplicar estas regras por meio de avisos, publicações on-line, e-mails ou
outras formas de comunicação eletrônica para oferecer instruções e assistência aos
jogadores.

2. VISÃO GERAL

2.1. Definição dos termos

2.1.1. Equipe. Refere-se a um grupo de três (3) ou quatro (4) jogadores que
se uniram para participar da competição.

2.1.2. Partida. Refere-se a uma batalha única que é jogada até ser
determinado um vencedor.

2.1.3. Série. Refere-se a um conjunto de partidas em formato melhor de
cinco (Md5) ou melhor de sete (Md7).

2.1.4. Disputa. Refere-se a um conjunto de séries entre duas equipes
participantes As disputas podem ser em um formato Md5 ou Md7.

2.1.5. Classificação regional. Acompanha a pontuação obtida por cada
equipe no torneio ao longo do ano. A equipe ou as equipes no topo da
classificação regional se classificarão para a final mundial. O número
de vagas varia conforme a região.
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2.1.6. Eliminação simples. Formato em que a equipe é eliminada do torneio
ao perder uma disputa.

2.1.7. Capitão da equipe. Equipes classificadas para a final mundial
precisarão designar um capitão da equipe. O capitão será o principal
ponto de contato com a equipe de administração do torneio a
respeito de todas as questões referentes à equipe, entre elas
proibição de Brawlers, mudanças na escalação e pedidos de
desistência da disputa.

2.2. Direitos

2.2.1. Todos os direitos de transmissão do torneio são propriedade da
Supercell. Os direitos de transmissão da Supercell incluem, entre
outros: streaming de vídeo, transmissão televisiva, transmissões
comentadas, replays, demos e bots de pontuação ao vivo.

2.3. Alterações nas regras

A equipe de administração se reserva o direito de corrigir, remover ou mudar as
regras aqui descritas sem aviso.

A equipe de administração também se reserva o direito de tomar decisões em
casos que não estão explicitamente descritos ou detalhados neste conjunto de
regras, além de tomar decisões que contrariem o conjunto de regras em casos
extraordinários a fim de preservar o jogo justo e o espírito esportivo.

2.4. Confidencialidade

2.4.1. O conteúdo de reclamações, tíquetes de assistência, conversas ou de
quaisquer outras correspondências com a equipe de administração é
considerado estritamente confidencial. A publicação de tais materiais
é proibida sem consentimento por escrito prévio da equipe de
administração do torneio. Ao participar do torneio, todos os jogadores
concordam em seguir este regulamento com rigor, inclusive esta
cláusula de confidencialidade.

2.4.2. Um integrante de equipe não pode compartilhar nenhuma informação
confidencial fornecida pela equipe de administração ou por qualquer
afiliado da Supercell, por nenhum método de comunicação, incluindo
todas as redes sociais.
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2.4.2.1. Antes de receber informações confidenciais, os jogadores
devem assinar um acordo de não divulgação (NDA) no
qual aceitam os termos e condições estabelecidas pelo
organizador. A violação dos termos e condições do acordo
resultará em multas estipuladas pelo organizador e em
banimento de competições por um ano.

3. QUALIFICAÇÕES, REQUISITOS E RESTRIÇÕES À
PARTICIPAÇÃO

Todos os jogadores devem cumprir os requisitos abaixo para estarem qualificados a
participar do torneio. Caso seja determinado que uma equipe não tem as qualificações
para participar, a próxima equipe mais bem classificada tomará seu lugar.

3.1. Limitações de idade

Todos os jogadores devem ter, no mínimo, dezesseis (16) anos de idade para
participar.

3.1.1. Jogadores da China continental devem ter, no mínimo, dezoito (18)
anos de idade completos para participarem do torneio.

3.2. Jogadores participando do torneio devem comprovar sua identidade. Não
fornecer comprovante de identidade pode resultar em desclassificação do
torneio. A equipe de administração se reserva o direito de verificar os dados
dos jogadores a qualquer momento, se julgar necessário.

3.3. Para o processo de verificação, os jogadores devem enviar aos
administradores a cópia de um dos documentos de identidade O comprovante
de identidade com foto deve conter o nome completo e a data de nascimento
do jogador. Documentos aceitos:

3.3.1. Documento nacional de identificação

3.3.2. Documento escolar de identificação

3.3.3. Certidão de nascimento com outra forma de identificação com foto

3.3.4. Passaporte
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3.4. Requisitos das contas

As contas dos jogadores devem estar em conformidade com as regras do jogo,
registradas em seu nome e não podem ter violado os Termos de Uso da
Supercell.

Todos os jogadores devem ser os únicos donos da conta Brawl Stars e do
Supercell ID com que participam do torneio. O compartilhamento de contas é
estritamente proibido e não será permitido sob nenhuma circunstância.
Jogadores flagrados compartilhando suas contas ou descumprindo qualquer
outro aspecto previsto nos Termos de Uso da Supercell antes, durante ou
depois do torneio serão removidos da competição, e ações disciplinares serão
tomadas em suas contas de Brawl Stars.

3.4.1. Os jogadores devem usar a mesma conta durante todo o torneio.

3.4.2. Os jogadores aptos a participar precisarão preencher um formulário
de inscrição e um acordo de não divulgação. Eles devem preencher
todos os campos obrigatórios do formulário de verificação para
serem avaliados.

3.5. Versão do jogo

3.5.1. Os jogadores deverão usar a versão mais atualizada do jogo
disponível no servidor público.

3.6. Localização do servidor

3.6.1. Todas as disputas serão automaticamente conectadas ao melhor
servidor disponível.

4. ORGANIZAÇÕES CONTROLADORAS DE EQUIPES

4.1. Organizações podem deter e controlar, no máximo, duas (2) equipes
participantes no torneio. Caso uma organização tenha duas equipes no torneio,
seus nomes e logotipos deverão ser claramente diferenciados, por exemplo: "El
Primo Vermelho" / "El Primo Azul".
4.1.1. Caso uma organização tenha duas (2) equipes no torneio, as equipes

podem estar na mesma região ou em duas (2) regiões diferentes.

4.1.2. As organizações devem informar a equipe de administração do
torneio caso controlem duas (2) equipes no torneio.
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4.1.3. As organizações devem informar a equipe de administração do
torneio caso pretendam adquirir uma equipe adicional já participante
do torneio por meio do Discord.

4.1.3.1. A equipe de administração deve ser informada até, no
máximo, dia 17 de outubro de 2022.

5. REQUISITOS E RESTRIÇÕES ÀS EQUIPES

5.1. Mudanças na escalação do dia da disputa

5.1.1. Durante a final mundial do Campeonato Mundial de Brawl Stars 2022,
as equipes só podem mudar o time inicial entre as disputas.

5.1.1.1. Os capitães devem avisar a equipe de administração 15
minutos antes da disputa caso haja alguma troca de
jogadores para a disputa seguinte.

5.1.1.1.1. As equipes não podem mudar o time
inicial no meio de uma disputa.

5.2. Definição da escalação para a final mundial

Quando uma equipe se classificar para a final mundial, a escalação
será considerada definida e mudanças não poderão ser feitas. Não é
possível excluir jogadores sem a autorização da equipe de
administração.

A equipe de administração notificará as equipes classificadas para a
final mundial.

5.3. Substituições de emergência

5.3.1. Substituições de emergência não são permitidas, exceto em
circunstâncias extraordinárias. Tais pedidos de substituição devem
ser comunicados por meio do Discord ao administrador responsável,
que avaliará os casos individualmente. Mudanças de escalação não
precisam ser aceitas pelos administradores responsáveis.

5.4. Distribuição de vagas para as classificatórias

A final mundial do Campeonato Mundial de Brawl Stars 2022 será disputada
entre dezesseis (16) equipes no total. As equipes que conquistarem mais
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pontos ao longo de todo o torneio em suas regiões vão se classificar conforme
as vagas alocadas para cada região. O número de vagas para cada região é:

Região Alocação de
vagas na final
mundial

EUROPA, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA 6

CHINA CONTINENTAL 1

AMÉRICA: HEMISFÉRIO NORTE 3

AMÉRICA: HEMISFÉRIO SUL 3

LESTE ASIÁTICO 2

SUL/SUDESTE ASIÁTICO E OCEANIA 1

TOTAL 16

6. FORMATO DA FINAL MUNDIAL

6.1. Modos de jogo e mapas

6.1.1. A seleção dos mapas da final mundial será divulgada a todas as equipes
participantes por meio do Discord.

6.2. Cronograma dos dias de competição

6.2.1. 25 de novembro de 2022, 17:00 CET (horário de Paris):
4 disputas

6.2.2. 26 de novembro de 2022, 17:00 CET (horário de Paris):
4 disputas

6.2.3. 27 de novembro de 2022, 14:00 CET (horário de Paris):
7 disputas
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6.3. Fases e formato

6.3.1. A final mundial do Campeonato Mundial de Brawl Stars será
disputada entre dezesseis (16) equipes no total. As equipes que
conquistarem mais pontos ao longo de todo o torneio em suas
regiões vão se classificar conforme as vagas alocadas para cada
região. Confira a distribuição de vagas na seção 5.4.

6.3.2. As equipes vão competir em um evento de eliminação simples com
16 equipes e duração de 3 dias.

6.3.3. A competição será na Disneyland® em Paris, França.

6.3.3.1. Confira o cronograma detalhado dia a dia na seção 6.2.

6.3.3.2. Todas as disputas serão no formato melhor de 5, com
exceção da grande final, que será no formato melhor de 7.

6.4. Tabela

6.4.1. A tabela na final mundial do Campeonato Mundial de Brawl Stars
2022 será elaborada com base no desempenho de cada região no
evento fechado e no desempenho de cada equipe dentro de sua
própria região. Por exemplo, a equipe em 1º lugar no Leste Asiático
ocupará o primeiro espaço da tabela, e o 2º lugar no Leste Asiático
ocupará o sétimo espaço.

A distribuição por desempenho de região seguirá a seguinte ordem:

1. Leste Asiático
2. EMEA
3. América - Norte
4. América - Sul
5. SESA e ANZ
6. China continental
7. Leste Asiático
8. EMEA
9. América - Norte
10. América - Sul
11. EMEA
12. EMEA
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13. América - Norte
14. EMEA
15. América - Sul
16. EMEA

6.5. Tabela
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6.6. Empates

No caso improvável de que uma partida termine em "EMPATE", uma partida
extra deve ser realizada para determinar a equipe vencedora. Na partida extra
depois do empate, é permitido usar Brawlers e habilidades diferentes.

7. REGRAS E EXPECTATIVAS DA FINAL MUNDIAL

7.1. Viagem e despesas

7.1.1. Os jogadores devem arcar com os gastos para obtenção de
passaporte, visto e outros documentos de viagem necessários para
viajar a Paris, França. Jogadores que não obtiverem a documentação
necessária para viajar à França não poderão participar do evento.

7.1.1.1. Todos os jogadores devem competir presencialmente, a
não ser que uma exceção tenha sido aprovada pela equipe
de administração do torneio.

7.1.2. O organizador do torneio cobrirá os gastos de transporte,
hospedagem e alimentação durante os ensaios e dias de eventos de
todos os jogadores que se classificarem para a final mundial.

7.1.3. Além dos jogadores escalados na equipe, o Organizador do Torneio
também providenciará transporte e acomodação para um convidado
por equipe. Cabe à equipe determinar quem será esse convidado.

7.1.4. Os jogadores são responsáveis por todas as demais despesas
associadas à sua participação na final mundial.

7.2. Instruções aos jogadores e atividades pré-evento

7.2.1. Antes do início da final mundial, os jogadores receberão um
documento com informações importantes sobre o evento. Esse
documento é considerado um apêndice do regulamento do
Campeonato Mundial de Brawl Stars 2022.

7.2.2. Nos dias anteriores à final mundial, os jogadores devem comparecer
a ensaios planejados e sessões de imprensa. Os jogadores devem
participar ativamente das sessões e cumprir todos os pedidos e
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instruções da equipe de administração, a não ser que uma exceção
seja aprovada pela equipe de administração do torneio.

7.3. Equipamentos

7.3.1. O organizador do torneio fornecerá dispositivos móveis, fones de
ouvido e outros equipamentos necessários durante o torneio. Os
jogadores devem usar os equipamentos fornecidos pelo organizador
do torneio, com exceção de casos autorizados pela administração do
torneio.

7.3.2. Os jogadores devem conferir e confirmar que os equipamentos
fornecidos pelo organizador do torneio funcionam devidamente.
Antes do início de cada disputa, os jogadores podem notificar os
administradores do torneio sobre problemas com o equipamento.
Caso um jogador não avise aos administradores do torneio sobre um
mau funcionamento perceptível do equipamento antes do começo da
disputa e caso o problema aconteça durante a disputa, os
administradores do torneio podem se recusar a alterar ou anular os
resultados da disputa, apesar do mau funcionamento do
equipamento.

7.3.3. No caso de mau funcionamento do equipamento durante a disputa,
os jogadores devem continuar jogando e devem relatar o problema a
um administrador do torneio o mais rápido possível. É proibida
qualquer tentativa de interromper a partida, como sair da área de jogo
ou deixar de segurar o dispositivo.

7.3.4. Os jogadores não podem adulterar nenhum equipamento fornecido
pelo organizador do torneio. Os jogadores não podem utilizar os
equipamentos para uso pessoal, como navegar na internet ou nas
redes sociais.

7.4. Vestuário

7.4.1. Os jogadores devem usar sapatos fechados e calças compridas.
Durante todo o torneio, todo tipo de vestimenta estará sujeito à
aprovação dos administradores do torneio.

7.4.2. Os jogadores não podem exibir patrocinadores, propagandas ou
marcas associadas a nenhuma categoria de patrocínio, conforme a
seção 10.2.
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7.5. Comportamento

7.5.1. Os jogadores devem agir com profissionalismo e representar a si
mesmos, sua equipe ou organização e o organizador do torneio de
forma positiva em todos os momentos, durante e depois das
transmissões, bem como no jogo.

7.5.2. Os jogadores não podem fazer nenhuma declaração de natureza
política. Jogadores que fizerem declarações de natureza política
estarão sujeitos à desclassificação e à perda do prêmio em dinheiro.
Caso o jogador não saiba se suas mensagens violam essa regra, ele
deverá entrar em contato com a equipe de administração para obter
aprovação. As mensagens políticas incluem, mas não estão limitadas
a:

7.5.2.1. Comunicação verbal

7.5.2.2. Portar ou vestir acessórios políticos

7.5.3. Com exceção de casos autorizados pela equipe de administração, os
jogadores não podem levar comida para a área do torneio, incluindo o
palco e a área de treinamento dos jogadores.

7.5.4. Os jogadores podem levar bebidas sem marca para o palco. As
bebidas devem ficar embaixo da mesa, sempre escondidas durante
as transmissões.

7.5.5. Fumar ou usar cigarros eletrônicos dentro do local do torneio é
estritamente proibido.

8. PREMIAÇÃO

8.1. Final mundial do campeonato de Brawl Stars 2022

A premiação total mínima da final mundial do campeonato mundial de Brawl
Stars 2022 será quinhentos mil dólares dos Estados Unidos (US$ 500.000,00),
podendo chegar a um milhão de dólares dos Estados Unidos
(US$ 1.000.000,00) conforme a comunidade contribuir adquirindo ofertas
dentro do jogo.

A premiação mínima seguirá a seguinte distribuição:
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Final mundial 2022

Classificaç
ão

Premiação por
equipe

% da premiação
total

1 US$ 200.000 40%

2 US$ 100.000 20%

3 - 4 US$ 40.000 8%

5 - 8 US$ 15.000 3%

9-16 US$ 7.500 1,5%

Premiação
total

US$ 500.000 100%

8.2. Pagamento de prêmio em dinheiro

8.2.1. Após a conclusão da final mundial, as equipes deverão enviar os
dados para pagamento dentro do prazo de sete (7) dias. O não
fornecimento dessas informações resultará em atraso no pagamento
dos prêmios.

8.2.1.1. Caso uma equipe com contrato assinado com uma
organização parceira se qualifique para qualquer
premiação, a organização parceira receberá o prêmio,
exceto se acordado de maneira diferente com a equipe de
administração do torneio.

8.2.2. Os capitães de equipe e organizações parceiras são responsáveis por
fornecer informações de pagamento corretas. Caso as informações
de pagamento estejam incompletas ou incorretas, o procedimento
será adiado até que os dados corretos sejam enviados. Em caso de
litígio com o capitão da sua equipe a respeito da premiação ou outras
questões, você exonera a equipe de administração do torneio (e os
nossos diretores, agentes, subsidiários, joint ventures e funcionários)
de ações, demandas e indenizações (por dano direto e indireto) de
qualquer tipo e natureza, conhecidos e desconhecidos, decorrentes
ou de qualquer modo relacionados a tais disputas.
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8.2.3. Cada jogador é responsável por todos os custos e despesas
associados ao prêmio ganho que não são aqui especificados.
Impostos e tributos nacionais, estatais, municipais ou locais, como
imposto de renda, associados ao recebimento ou uso de prêmios são
de inteira responsabilidade do jogador.

8.2.4. Todos os prêmios serão entregues dentro de 90 dias após a equipe
de administração receber as informações de pagamento necessárias
por parte do jogador.

8.2.5. Os jogadores têm sessenta (60) dias para reivindicar o prêmio em
dinheiro, contando a partir de quando se tornaram qualificados ao
prêmio. Jogadores que não reivindicarem o prêmio no período
estabelecido estão sujeitos ao confisco do prêmio em dinheiro.

8.2.6. Todos os prêmios listados estão em dólares americanos e são
sujeitos a taxas de conversão.

8.3. Elegibilidade de premiação

8.3.1. Jogadores não têm permissão para reivindicar prêmios em dinheiro
ou valores em dinheiro por recompensas se residirem em um país
atualmente sujeito a sanções financeiras pelos Estados Unidos da
América ou União Europeia que proíbem transações financeiras ou
pagamentos em seu país de residência.

9. COMUNICAÇÃO E SUPORTE

9.1. Plataforma de comunicação

9.1.1. Discord e WeChat serão as plataformas principais de comunicação
com a equipe de administração do torneio para obter respostas
imediatas a respeito de problemas/questões urgentes do torneio.

9.1.1.1. Os servidores do torneio no Discord e seus canais
relevantes serão acessíveis apenas para participantes
inscritos e autorizados. Os jogadores devem entrar no
servidor do torneio no Discord como parte do processo de
cadastro.
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9.1.2. Além do Discord e do WeChat, os jogadores também terão que entrar
em um grupo do WhatsApp de suas equipes. O grupo do WhatsApp
servirá como um canal de comunicação adicional ao Discord e ao
WeChat.

9.2. Suporte

9.2.1. Os servidores do torneio no Discord fornecem informações adicionais
sobre o torneio aos participantes. Administradores e moderadores
estarão à disposição para esclarecer as dúvidas dos jogadores e
auxiliar com questões relacionadas ao torneio.

10. MARCAS E PATROCINADORES DE JOGADORES E EQUIPES

Os administradores se reservam o direito de proibir o uso de nomes e/ou símbolos não
desejados no torneio. Palavras ou símbolos protegidos legalmente são proibidos de
forma geral, exceto se o proprietário conceder permissão para o uso.

10.1. Marcas das equipes (branding)

Equipes e jogadores devem ser consistentes em termos do nome da equipe e
dos apelidos dos jogadores ao longo da competição.

10.1.1. Os jogadores não poderão alterar o nome dentro do jogo para a
transmissão durante o torneio.

10.1.1.1. As equipes podem realizar 1 troca de marca (rebranding)
antes do começo do torneio. A equipe de administração
deve ser informada da troca de marca até, no máximo, dia
17 de outubro de 2022.

10.1.1.1.1. Caso uma equipe não patrocinada
passe a receber o patrocínio de uma
organização e use seu nome, essa
mudança contará como uma troca de
marca.

10.1.1.1.2. Caso uma equipe passe a ser
patrocinada, mas perca o patrocínio
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durante o torneio, a equipe voltará ao
seu nome de equipe independente. Essa
mudança não contará como troca de
marca.

10.2. Restrições de patrocínio

Jogadores e equipes não têm permissão de promover marcas pessoais ou de
equipes, patrocinadores e logotipos que entrem em conflito com os princípios do
torneio, tais como:

10.2.1. Álcool

10.2.2. Substâncias ilícitas

10.2.3. Sites de apostas e jogos de azar

10.2.4. Criptomoedas, criptomercados ou quaisquer produtos e serviços
relacionados a criptomoedas

10.2.5. Produtos de tabaco

10.2.6. Armas

10.2.7. Pornografia

10.2.8. Produtos de concorrentes diretos

10.2.9. Outras empresas de jogos, editoras e/ou plataformas

11. Conteúdo, mídia e obrigações com o torneio

Todos os jogadores classificados para jogar na final mundial deverão participar das
atividades de mídia caso sejam solicitados. Entre essas atividades estão:

● Entrevistas antes das disputas
● Entrevistas pós-disputa
● Coletivas de imprensa
● Sessões de fotografias
● Outras gravações de vídeo
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12. CÓDIGO DE CONDUTA

Todos os participantes estão sujeitos às exigências da Política de Jogo Limpo e Seguro
e também devem obedecer aos Termos de Uso estabelecidos pela proprietária do
torneio, a Supercell.

12.1. Compartilhamento de contas

12.1.1. Os jogadores não podem compartilhar suas contas com outros
jogadores, integrantes de sua equipe, amigos, familiares ou qualquer
outro indivíduo antes, durante ou depois da competição. Essa ação
pode resultar na desclassificação do torneio.

12.2. Integridade competitiva

12.2.1. Espera-se que as equipes deem o seu melhor a todo momento, em
qualquer partida do torneio, e evitem comportamento contrário ao
espírito esportivo, honestidade e/ou jogo limpo.

12.3. Investigação do comportamento de jogadores

12.3.1. Se a equipe de administração determinar que uma equipe ou um
jogador violou os Termos de Uso de Brawl Stars ou as regras
estabelecidas neste conjunto de regras, a equipe de administração do
torneio pode aplicar penalidades a seu próprio critério. Se a equipe de
administração entrar em contato com um jogador para discutir a
investigação, o jogador tem a obrigação de falar a verdade. Se um
jogador retiver informações ou enganar os administradores,
dificultando a investigação, a equipe e/ou o jogador estarão sujeitos a
punição.

12.4. Jogo sujo

Os seguintes comportamentos são considerados injustos e estão sujeitos a
penalidades, inclusive a uma possível desclassificação. A decisão final fica a
critério da equipe de administração do torneio.

12.4.1. Conluio

Conluio é definido como um acordo entre jogadores ou equipes
para alterar intencionalmente os resultados de uma disputa.
Equipes que participarem de tais situações serão investigadas. A
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equipe que violar esta regra estará sujeita a banimento do torneio
pelo resto do ano, perda de pontos e confiscação de todos os
prêmios em dinheiro obtidos.

12.4.1.1. Perder deliberadamente em troca de compensação ou por
qualquer outro motivo, ou tentar induzir outro jogador a
fazê-lo.

12.4.1.2. Fazer um acordo prévio para dividir dinheiro e/ou qualquer
outra forma de premiação.

12.4.1.3. Jogo frouxo, definido como um acordo entre jogadores ou
equipes para não causar dano, para não impedir o
adversário ou para não jogar dentro de um padrão razoável
de competição.

12.4.2. Trapaça

12.4.2.1. Ataque DDoS

Limitar ou tentar limitar a conexão de outros
participantes ao jogo por meio de um ataque DDoS
(Distributed Denial of Service) ou qualquer outro meio.

12.4.2.2. Software e hardware

Usar qualquer software ou hardware para obter
benefícios que não estariam disponíveis no jogo de
outra forma. Outras trapaças são: qualquer software
de terceiros que manipule a jogabilidade, jogar em
servidores piratas, ataques por script. Para saber mais,
visite a página da Política de Jogo Limpo e Seguro e os
Termos de Uso da Supercell.

12.4.3. Hacking

Hackear é definido como qualquer alteração feita ao cliente de jogo
Brawl Stars por qualquer jogador, equipe ou pessoa agindo em
nome de um jogador ou equipe.

12.4.4. Exploração de erros
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Explorar erros no jogo, conhecidos ou recém-descobertos, para
obter vantagem é estritamente proibido.

12.4.5. Desconexão intencional

Uma desconexão intencional do jogo sem um motivo apropriado e
explícito.

12.4.6. Conduta não profissional

12.4.6.1. Assédio

Assédio é definido como atos sistemáticos, hostis e
repetidos que ocorrem em um período considerável.

12.4.6.2. Assédio sexual

Assédio sexual é definido como avanços sexuais
indesejados. O julgamento é feito com base no que
uma pessoa sensata consideraria como conduta
indesejável ou ofensiva. Não há tolerância para
qualquer ameaça, coerção sexual ou promessa de
vantagens em troca de favores sexuais.

12.4.6.3. Discriminação

Os jogadores não podem ofender a dignidade ou a
integridade de um país, de uma pessoa ou de um
grupo por meio de palavras ou ações desdenhosas,
discriminatórias ou difamantes por causa de raça, cor
de pele, origem étnica, nacional ou social, gênero,
idioma, religião, opinião política ou qualquer outra
opinião, condição financeira, condição de nascimento,
orientação sexual ou qualquer outro motivo.

12.4.6.4. Os jogadores não podem se apresentar como membros da
Supercell ou dos jogos da empresa em declarações
públicas.

12.4.7. Declarações sobre o campeonato mundial de Brawl Stars, a Supercell
e o Brawl Stars
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Nenhum integrante de equipe pode fazer, enviar, autorizar ou
endossar qualquer declaração ou ação que cause, ou que tenha o
intuito de causar, um efeito prejudicial ou nocivo aos interesses do
torneio, da Supercell e seus afiliados ou de Brawl Stars, o que será
determinado exclusivamente a critério do torneio.

12.4.8. Liberação de informações sem consentimento

Será solicitado às equipes o envio de documentação para
aprovação ou visibilidade ao longo do torneio. Anúncios
antecipados podem perturbar a observação competitiva que uma
equipe poderia usar na criação de estratégias para partidas futuras.
Por esse motivo, se um jogador for instruído a não liberar
informações porque elas podem minar o processo competitivo e,
mesmo assim, compartilhar os dados em questão, o jogador e/ou a
equipe estarão sujeitos a penalidades.

12.4.9. Atividades criminosas

Nenhum integrante de equipe pode participar de atividades
proibidas pela lei comum, estatuto ou tratados e que levem ou que
provavelmente possam levar à condenação em qualquer corte de
jurisdição competente.

12.4.10. Comportamento imoral

Nenhum jogador pode participar de atividades consideradas pelo
torneio como imorais, vergonhosas ou contrárias às convenções de
comportamento ético apropriado.

12.4.11. Suborno

Nenhum jogador pode oferecer presentes ou recompensas a um
jogador, treinador, empresário, equipe de administração, funcionário
ou pessoa relacionada a outra equipe do torneio em troca de
serviços prometidos, prestados ou a serem prestados na derrota ou
tentativa de derrota de uma equipe adversária.

12.4.12. Aliciamento e interferência

Nenhum integrante de equipe ou afiliado de uma equipe pode
solicitar, atrair ou fazer ofertas de emprego a qualquer integrante de
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equipe contratado por uma equipe do torneio, nem encorajar o
integrante de equipe a romper ou encerrar um contrato com a
equipe do torneio em questão. Violações dessa regra estarão
sujeitas a penalidades a critério da equipe de administração do
torneio. Para indagar sobre a condição de um jogador de outra
equipe, os empresários devem entrar em contato com os
empresários da equipe à qual o jogador pertence no momento. A
equipe solicitante deve informar a equipe de administração antes de
iniciar uma discussão de contrato com um jogador.

12.4.12.1. Se uma ou mais das equipes envolvidas não tiverem
contrato com uma organização profissional, o capitão
designado será considerado o empresário da equipe.

12.4.13. Presentes

Nenhum integrante de equipe pode aceitar qualquer presente,
recompensa ou compensação por serviços prometidos, prestados
ou a serem prestados em relação aos aspectos competitivos do
jogo, incluindo serviços relacionados à derrota ou tentativa de
derrota de uma equipe adversária ou serviços com a intenção de
entregar ou manipular uma partida ou jogo. A única exceção a essa
regra é no caso de compensação por desempenho paga a um
membro de equipe pelo proprietário ou patrocinador oficial da
equipe.

12.4.14. Desobediência

Nenhum jogador pode se recusar a cumprir instruções sensatas ou
decisões da equipe de administração do torneio.

12.4.15. Manipulação de partidas

Nenhum jogador pode oferecer, concordar, conspirar ou tentar
influenciar o resultado de uma partida ou disputa de qualquer
maneira proibida pela lei ou por estas regras.

12.4.16. Solicitações de documentos ou outras solicitações

Documentos, documentações diversas e outros itens, considerados
necessários, podem ser solicitados em vários momentos do torneio
pela equipe de administração do torneio. Se a documentação não
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foi preenchida conforme o padrão da equipe de administração, a
equipe pode sofrer penalidades. Penalidades podem ser impostas
se os itens solicitados não forem recebidos dentro do prazo.

12.4.17. Associação com jogos de azar

Nenhum jogador ou integrante da equipe de administração do
torneio pode participar, direta ou indiretamente, de apostas ou jogos
de azar referentes aos resultados do torneio.

13. PENALIDADES

Qualquer pessoa flagrada participando ou tentando participar de qualquer ato que a
equipe de administração do torneio acredite, sob seus próprios critérios, constituir jogo
sujo ou qualquer outra infração deste regulamento será sujeita a penalidades. Mediante
a descoberta de qualquer integrante de uma equipe cometendo violações das regras
listadas acima, a equipe de administração pode, sem limitação de autoridade, aplicar as
seguintes penalidades:

● Advertência

● Encerramento da série

● Dedução(ões) do prêmio em dinheiro

● Suspensão ou suspensões

● Desclassificação

● Banimento no torneio pelo resto do ano

Infrações recorrentes estão sujeitas a penalidades crescentes até, e incluindo,
desclassificação de participações futuras em torneios de Brawl Stars. Vale ressaltar que
as penalidades nem sempre serão impostas de forma sucessiva. A equipe de
administração do torneio, a seu próprio critério, pode, por exemplo, desclassificar um
jogador pela primeira ofensa, se a ação do jogador em questão for considerada grave
pela equipe de administração.

14. TERMOS DE USO

Todos os participantes estão sujeitos às condições dos Termos de Uso definidos a
seguir pela proprietária do torneio, a Supercell.
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15. CARÁTER DEFINITIVO DAS DECISÕES

O caráter definitivo de todas as decisões referentes à interpretação deste regulamento,
elegibilidade do jogador e da equipe, cronogramas, execução do torneio e eventos
relacionados, assim como punições por má conduta, cabem somente à equipe de
administração do torneio, cujas decisões são irrevogáveis. As decisões da equipe de
administração do torneio em relação a estas regras não podem ser recorridas e não dão
margem a qualquer reparação monetária por danos ou a qualquer outra exigência legal
de compensação. Estas regras podem ser corrigidas, modificadas ou complementadas
ocasionalmente pela equipe de administração do torneio para garantir, entre outras
coisas, o jogo limpo e a integridade do torneio.

15.1. Discrepâncias entre idiomas

Caso haja discrepâncias entre a versão em inglês e a versão em outro idioma
do regulamento, a versão em inglês prevalecerá.
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