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1. Introdução
As seguintes regras oficiais ("regras") da Clash Royale League 2021 ("torneio" ou "CRL") se aplicam a
todos os participantes ("jogadores") do torneio em 2021. Todos os jogadores devem seguir as
exigências estabelecidas neste documento e devem entender que a violação de qualquer regra poderá
resultar em desclassificação imediata e na perda do prêmio em dinheiro conforme determinado pelos
administradores do torneio ("administradores").

Os seguintes termos e condições definidos neste conjunto de regras oficiais ("regras") se aplicam à
Clash Royale League 2021 ("torneio" ou "CRL") e suas oito (8) rodadas, incluindo corrida de troféus
("CdR"), classificatória mensal, final mensal, classificatória final ("CF") e final mundial ("FM"), bem como
seus participantes ("jogadores").

Ao participar da Clash Royale League, você concorda com as condições a seguir.

O organizador do torneio ("organizador"), a seu critério, (a) pode atualizar, corrigir ou complementar
estas regras ocasionalmente e (b) pode 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. Clash Royale League

2.1. Definições

2.1.1. Torneio: refere-se à Clash Royale League 2021 em sua totalidade, incluindo
suas cinco (5) etapas - corrida de troféus, classificatória mensal, final mensal,
classificatória final e final mundial.

2.1.2. Rodada (temporada): rodadas englobam as etapas dentro do jogo - corrida de
troféus, classificatória mensal e final mensal.

2.1.3. Evento mensal: formado pela classificatória mensal e pela final mensal.

2.1.4. Disputa: consiste em várias partidas com o formato "melhor de" ("MdX").

2.1.5. Partida: ocasião em que os jogadores competirão entre si no Clash Royale até
que um vencedor seja determinado.

2.1.6. Melhor de um ("Md1"): toda disputa melhor de um consistirá em uma (1)
partida com 1 deck. O primeiro jogador a vencer com um (1) deck ganha a
disputa.
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2.1.7. Melhor de três ("Md3"): toda disputa melhor de três consistirá em três (3)
partidas com até 3 decks diferentes. O primeiro jogador a vencer com dois (2)
decks ganha a disputa.

2.1.8. Formato de duelo: os jogadores usarão quatro (4) decks distintos em uma
disputa Md3. Após utilizado, não será possível usar um deck novamente. O
primeiro jogador a vencer com dois (2) decks ganha a disputa.

2.1.9. Formato suíço: sistema de competição formado por várias rodadas em que um
jogador enfrenta outros jogadores com a mesma pontuação em cada rodada.

2.1.9.1. É possível que ocorram situações em que um jogador enfrente outro
com uma pontuação maior ou menor.

2.1.9.2. Classificações finais na tabela do formato suíço serão determinadas pelo
registro de disputas, se houver empate no registro de disputas, os
seguintes critérios de desempate serão aplicados em ordem de
prioridade.

2.1.9.3. Critério de desempate 1: porcentagem ponderada de vitórias nas
disputas do adversário e porcentagem ponderada de vitórias nas
disputas do jogador.

2.1.9.3.1. Ao término da tabela do formato suíço, o critério de desempate 1
será decidido pela soma da porcentagem ponderada de vitórias
nas disputas do adversário e pela porcentagem ponderada de
vitórias nas disputas do jogador.

2.1.9.3.1.1. Critério de desempate 1 = 50% da porcentagem de
vitórias nas disputas do adversário + 50% da
porcentagem de vitórias nas disputas do jogador.

2.1.9.4. Critério de desempate 2: o percentual de vitória em partidas do
jogador.

2.1.9.5. Desempate 3: o percentual de vitória em disputa do oponente do
oponente.

2.1.9.5.1. Média percentual de vitórias em disputas do oponente

2.1.9.5.1.1. A média percentual de vitórias em disputas é a
pontuação de partida acumulada pelo jogador dividida
pela pontuação máxima possível na disputa dessas
rodadas. Mesmo que o valor seja inferior a 0,33, será
considerado 0,33. O limite mínimo de 0,33 para
percentual de vitórias em disputas serve para evitar que
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um desempenho baixo tenha um impacto negativo
demais na comparação.

2.1.9.5.2. Percentual de vitórias em partidas

2.1.9.5.2.1. Assim como no item anterior, o percentual de vitórias em
partidas é a pontuação de pontos de partidas
acumuladas por um jogador dividido pela pontuação
máxima possível, que costuma ser 3 vezes o número de
partidas jogadas. Novamente, 0,33 é o percentual de
vitórias em partidas mínimo que deve ser usado nos
cálculos.

2.1.10. Todos contra todos duplo: os jogadores competirão em um formato com várias
rodadas em que cada jogador enfrentará todos em seu grupo duas vezes.

2.1.11. Classificações finais no todos contra todos serão determinadas pelo registro de
disputas, se houver empate no registro de disputas, os seguintes critérios de
desempate serão aplicados em ordem de prioridade:

2.1.11.1. Critério de desempate 1: histórico de confronto direto.

2.1.11.2. Critério de desempate 2: o percentual de vitória em partidas do jogador
(confira a seção 2.1.9.5.2).

2.1.11.3. Critério de desempate 3: usado quando a classificação dos jogadores
não puder ser decidida pelos critérios de desempate 1 e 2. Nesse caso,
os jogadores competirão numa chave de eliminação simples para
determinar a classificação final.

2.1.11.3.1. A distribuição dos jogadores na chave de eliminação simples
será baseada no total de pontos do jogador e na sua posição
atual na corrida de troféus.

2.1.11.3.2. Se houver um número ímpar de jogadores na chave de
eliminação simples, o jogador com melhor colocação na tabela
passará automaticamente para a próxima rodada do grupo.

2.1.12. Eliminação simples: os jogadores competirão de acordo com uma tabela. Cada
jogador é eliminado da competição após uma (1) derrota.

2.1.13. Eliminação dupla: os jogadores competirão de acordo com uma tabela dividida
entre o grupo dos vencedores e o grupo dos perdedores. Cada jogador é
eliminado da competição após duas (2) derrotas.

2.1.14. Empates: caso haja um empate, o jogo causará dano igual às torres restantes
dos jogadores até que um vencedor seja determinado. Caso haja um empate
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real e não seja possível determinar um vencedor por esse método, os jogadores
vão recomeçar a partida para que seja possível determinar um vencedor.

2.2. Cronograma da Clash Royale League

2.2.1. O organizador tem o direito de corrigir, excluir ou alterar o cronograma deste
manual sem aviso prévio.

2.2.2. Rodada 1

2.2.2.1. 4 a 31 de janeiro: corrida de troféus

2.2.2.2. 13 e 14 de fevereiro: classificatória mensal

2.2.2.3. 20 e 21 de fevereiro: final mensal

2.2.3. Rodada 2

2.2.3.1. 1º a 28 de fevereiro: corrida de troféus

2.2.3.2. 13 e 14 de março: classificatória mensal

2.2.3.3. 20 e 21 de março: final mensal

2.2.4. Rodada 3

2.2.4.1. 1º de março a 4 de abril: corrida de troféus

2.2.4.2. 10 e 11 de abril: classificatória mensal

2.2.4.3. 17 e 18 de abril: final mensal

2.2.5. Rodada 4

2.2.5.1. 5 de abril a 2 de maio: corrida de troféus

2.2.5.2. 8 e 9 de maio: classificatória mensal

2.2.5.3. 15 e 16 de maio: final mensal

2.2.6. Rodada 5

2.2.6.1. 3 de maio a 6 de junho: corrida de troféus

2.2.6.2. 12 e 13 de junho: classificatória mensal

2.2.6.3. 19 e 20 de junho: final mensal

2.2.7. Rodada 6
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2.2.7.1. 7 de junho a 4 de julho: corrida de troféus

2.2.7.2. 10 e 11 de julho: classificatória mensal

2.2.7.3. 17 e 18 de julho: final mensal

2.2.8. Rodada 7

2.2.8.1. 5 de julho a 1º de agosto: corrida de troféus

2.2.8.2. 14 e 15 de agosto: classificatória mensal

2.2.8.3. 21 e 22 de agosto: final mensal

2.2.9. Rodada 8

2.2.9.1. 2 de agosto a 5 de setembro: corrida de troféus

2.2.9.2. 11 e 12 de setembro: classificatória mensal

2.2.9.3. 18 e 19 de setembro: final mensal

2.2.10. Classificatória final

2.2.10.1. 30 e 31 de outubro

2.2.11. Final mundial

2.2.11.1. De 3 a 5 de dezembro

2.3. Visão geral das classificatórias da Clash Royale League

2.3.1. Corrida de troféus

2.3.1.1. É a etapa mensal de classificação que ocorre dentro do jogo. Os mil
(1.000) melhores jogadores depois da análise de Jogo Limpo e Justo
garantirão uma vaga na classificatória mensal.

2.3.1.2. Todas as corridas de troféus listadas na seção 2.2 se encerrarão na
primeira segunda-feira do novo mês às 8h UTC (converter fuso horário).

2.3.1.2.1. Os jogadores que ficarem entre os mil (1000) primeiros lugares
da classificação receberão pontos com base em sua posição.

2.3.1.2.2. Os jogadores só podem se classificar na corrida de troféus com
uma conta.
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2.3.1.2.3. Caso um jogador tenha várias contas entre os mil (1000)
melhores, apenas a conta com maior pontuação contará para
assegurar pontos e uma vaga na classificação mensal.

2.3.1.2.3.1. Se um jogador tentar participar com várias contas na
classificatória mensal ou em uma rodada diferente da
corrida de troféus, essas contas serão removidas da
tabela de classificação.

2.3.1.2.4. Jogadores que não ficarem entre os mil (1.000) melhores não
obterão uma vaga na classificatória mensal nem receberão
pontos.

2.3.1.2.4.1. Todos os jogadores que estiverem empatados no 1000º
lugar serão convidados para a classificatória mensal
depois de aprovados na análise de Jogo Limpo e Justo.

2.3.2. Classificatória mensal

2.3.2.1. Os jogadores da corrida de troféus que cumpram todos os requisitos
competirão em um torneio de dois (2) dias.

2.3.2.2. A classificatória mensal acontecerá no Battlefy.

2.3.2.3. Os jogadores deverão criar uma conta no Battlefy e conectar seu #ID e o
token de API durante o cadastro.

2.3.2.4. Os jogadores deverão fazer check-in no torneio 30 minutos antes do
horário de início do torneio.

2.3.2.5. A classificatória mensal será disputada em formato de duelo.

2.3.2.5.1. Consulte a seção 2.1.8 para saber mais sobre o formato de
duelo.

2.3.2.5.2. Confira a seção 6.2.2 para saber informações sobre punições do
formato de duelo.

2.3.2.6. As inscrições para a classificatória mensal começam quando o jogador
receber a mensagem pelo jogo e terminam na sexta-feira antes da
classificatória mensal, às 7h59 UTC (converter fuso horário).

2.3.2.7. Confira a seção 4.9.1 para saber mais detalhes sobre transmissões ao
vivo durante a classificatória mensal.

2.3.2.7.1. Os jogadores DEVEM se inscrever com a conta que atingiu a
melhor posição na classificação.
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2.3.2.8. Horários da classificatória

2.3.2.8.1. Os jogadores poderão se inscrever em um (1) dos quatro (4)
horários a seguir.

2.3.2.8.1.1. Horário 1 - 8h UTC (converter fuso horário)

2.3.2.8.1.2. Horário 2 - 12h UTC (converter fuso horário)

2.3.2.8.1.3. Horário 3 - 16h UTC (converter fuso horário)

2.3.2.8.1.4. Horário 4 - 20h UTC (converter fuso horário)

2.3.2.9. No dia 1, os jogadores se inscreverão em um (1) dos quatro (4) grupos
do formato suíço, e os oito (8) melhores jogadores de cada grupo
avançarão para o dia 2.

2.3.2.9.1. Consulte a seção 2.1.9 para mais informações sobre o formato
suíço.

2.3.2.9.2. Cada horário abrangerá no máximo duzentas e cinquenta (250)
inscrições.

2.3.2.9.2.1. As vagas por horários serão ajustadas de acordo com o
número total de jogadores que se inscreverem na
classificatória mensal.

2.3.2.9.2.2. As inscrições para cada horário levam em consideração
a ordem de chegada. Um determinado horário ficará
indisponível quando atingir duzentos e cinquenta (250)
jogadores inscritos ou quando atingir um novo limite
estipulado.

2.3.2.9.2.3. Os jogadores não poderão alterar o horário escolhido.

2.3.2.10. O dia 2 consistirá em oito (8) grupos de quatro (4) jogadores que se
enfrentarão no formato todos contra todos duplo. O melhor jogador de
cada grupo avançará para a final mensal.

2.3.2.10.1. O dia 2 começará às 13h UTC (converter fuso horário).

2.3.2.10.1.1. Confira a seção 2.1.10 para mais informações sobre o
formato todos contra todos duplo.

2.3.2.10.2. Os trinta e dois (32) jogadores que obtiverem êxito no dia 1
serão reorganizados em grupos de quatro (4) para se
enfrentarem no formato todos contra todos duplo do dia 2.
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2.3.2.10.3. Os oito (8) melhores jogadores serão alocados na final mensal
com base no total de pontos recebidos e na classificação obtida
na corrida de troféus.

2.3.2.10.4. O organizador enviará documentos e um questionário aos
jogadores que avançarem para a final mensal. A documentação
deve ser preenchida e devolvida dentro do prazo de vinte e
quatro (24) horas após o término da classificatória mensal.

2.3.2.10.5. Cada jogador receberá cinco (5) pontos por cada disputa
vencida durante a classificatória mensal.

2.3.3. Final mensal

2.3.3.1. Os oito (8) melhores jogadores da classificatória mensal competirão em
um torneio com formato de eliminação dupla de dois (2) dias para
determinar o campeão da rodada.

2.3.3.1.1. Consulte a seção 2.1.13 para saber mais detalhes sobre a
eliminação dupla.

2.3.3.2. Webcam de transmissão

2.3.3.2.1. O organizador enviará aos jogadores uma webcam de
transmissão cujo recebimento dependerá da velocidade do
envio.

2.3.3.2.1.1. É esperado que os jogadores usem sua própria webcam
ou uma fornecida pelo organizador, como requisito para
sua participação na final mensal.

2.3.3.2.1.2. Falha ao usar a webcam pode acarretar penalidades,
entre elas o prêmio em dinheiro e a pontuação.

2.3.3.2.2. Jogadores vão receber instruções para instalar a webcam
durante uma verificação técnica agendada com o administrador.

2.3.3.2.3. Jogadores presentes na transmissão devem cumprir os
requisitos de integridade competitiva detalhados na seção 5 e o
código de conduta detalhado na seção 10.

2.3.3.3. A final mensal será disputada em formato de duelo.

2.3.3.3.1. Consulte a seção 2.1.8 para saber mais sobre o formato de
duelo.
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2.3.3.3.2. Confira a seção 6.2.2 para saber informações sobre punições do
formato de duelo.

2.3.3.4. Os dias 1 e 2 das finais mensais começam às 14h UTC (converter fuso
horário).

2.3.3.4.1. Os jogadores devem fazer check-in uma (1) hora antes do
horário programado para a disputa junto a um administrador do
torneio.

2.3.3.4.2. Os jogadores terão que ingressar no grupo da final mensal no
Discord ou no WeChat dentro do prazo de vinte e quatro (24)
horas após receberem o convite do organizador.

2.3.3.4.3. Jogadores serão responsáveis por enviar 4 decks únicos ao
administrador antes de cada disputa. O administrador vai
verificar que os decks são únicos antes do começo da disputa.
Caso o jogador (a) entre em jogo com um deck não enviado e
aprovado anteriormente OU (b) jogue com um deck contendo
uma carta duplicada, as seguintes penalidades serão aplicadas:

2.3.3.4.3.1. Se um jogador entrar em jogo com um deck não enviado
e aprovado, o infrator receberá uma derrota. Se um
jogador entrar em jogo com um deck contendo uma
carta jogada anteriormente, o infrator receberá uma
derrota.

2.3.3.4.3.2. Se os dois jogadores entrarem em jogo com (a) um deck
que não foi enviado e aprovado ou (b) um deck
duplicado, ambos receberão uma advertência e será
solicitado o reinício da partida com os decks corretos e
permitidos. Reincidências podem resultar na derrota
automática.

2.3.3.4.4. Os jogadores devem aguardar instruções dos administradores
do torneio antes de darem continuidade à disputa.

2.3.3.4.5. Os jogadores não podem transmitir suas partidas nem seus
pontos de vista durante a final mensal. Consulte a seção 4.9.2
para mais informações.

2.3.3.5. O dia 1 consistirá em oito (8) disputas: quatro (4) disputas das quartas
de final, duas (2) disputas da semifinal e duas (2) disputas das quartas
de final do grupo dos perdedores.

2.3.3.6. O dia 2 consistirá em até sete (7) disputas: duas (2) disputas da
semifinal do grupo de perdedores, a final do grupo de vencedores, a
repescagem do grupo de perdedores, a final do grupo de perdedores, a
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grande final e, se necessário, uma disputa para revisar o quadro de
confrontos.

2.3.3.7. Os jogadores receberão pontos com base em sua classificação na final
mensal. Consulte a seção 2.4.4 para conferir a distribuição de pontos da
final mensal.

2.3.4. Classificatória final

2.3.4.1. Após o término da final mensal da rodada 8, os trinta e dois (32)
jogadores entre o 25º e o 56º lugar da classificação competitiva (confira
a seção 2.4) que não tiverem conseguido uma vaga na final mundial
competirão por oito (8) das trinta e duas (32) vagas na final mundial em
uma chave de eliminação simples.

2.3.4.1.1. Caso um jogador escalado para a CF não possa comparecer ou
receba um convite para participar da FM, um convite de
participação na CF será enviado ao próximo jogador que
preencha os requisitos.

2.3.4.1.2. Consulte a seção 2.1.12 para saber mais sobre a eliminação
simples.

2.3.4.1.3. A classificatória final será disputada em formato de duelo.

2.3.4.1.3.1. Consulte a seção 2.1.8 para saber mais sobre o formato
de duelo.

2.3.4.1.3.2. Confira a seção 6.2.2 para saber informações sobre
punições do formato de duelo.

2.3.4.1.4. Somente a rodada das décima-sextas de final (32 participantes)
e a rodada das oitavas de final (16 participantes) serão
disputadas para decidir os oito (8) jogadores que avançarão
para a FM.

2.3.4.1.5. A classificação competitiva no fim da rodada 8 será usada para
distribuir os oito (8) jogadores que avançarem da classificatória
final para a 25ª à 32ª posição da final mundial.

2.3.4.2. Webcam de transmissão

2.3.4.2.1. O organizador enviará aos jogadores uma webcam de
transmissão cujo recebimento dependerá da velocidade do
envio.
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2.3.4.2.2. É esperado que os jogadores usem sua própria webcam ou uma
fornecida pelo organizador como requisito para sua participação
na classificatória final.

2.3.4.2.3. Não usar uma webcam pode acarretar penalidades, como
redução do prêmio em dinheiro e derrota na partida.

2.3.4.3. Jogadores vão receber instruções para instalar a webcam durante uma
verificação técnica agendada com o administrador.

2.3.4.4. Jogadores presentes na transmissão devem cumprir os requisitos de
integridade competitiva detalhados na seção 5 e o código de conduta
detalhado na seção 10.

2.3.4.5. Os dias 1 e 2 da classificatória final começam às 14h UTC (converter
fuso horário).

2.3.4.5.1. Os jogadores devem fazer check-in uma (1) hora antes do
horário programado para a disputa junto a um administrador do
torneio.

2.3.4.5.2. Os jogadores terão que ingressar no grupo da classificatória
final no Discord ou no WeChat dentro do prazo de vinte e quatro
(24) horas após receberem o convite do organizador.

2.3.4.5.3. Os jogadores são plenamente responsáveis por evitar uso de
cartas duplicadas nos decks.

2.3.4.5.3.1. Se um jogador entrar em jogo com um deck contendo
uma carta jogada anteriormente, o infrator receberá uma
derrota.

2.3.4.5.3.2. Se os dois jogadores entrarem em jogo com um deck
duplicado, ambos receberão uma advertência e será
solicitado o reinício da partida com os decks corretos e
permitidos. Reincidências podem resultar na derrota
automática.

2.3.4.5.4. Os jogadores devem aguardar instruções dos administradores
do torneio antes de darem continuidade à disputa.

2.3.4.5.5. Os jogadores não podem transmitir suas partidas nem seus
pontos de vista durante a classificatória final. Consulte a seção
4.9.2 para mais informações.

2.3.4.6. Dia 1 - As décima-sextas de final consistirão em dezesseis (16) disputas.

2.3.4.7. Dia 2 - As oitavas de final consistirão em oito (8) disputas.
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2.3.5. Final mundial

2.3.5.1. A final mundial da temporada da Clash Royale League 2021. Os 32
melhores jogadores do mundo competirão por US$ 1.020.000 em
prêmios e pelo título de campeão mundial de Clash Royale.

2.3.5.1.1. Os 24 melhores jogadores da classificação competitiva
receberão um convite para a FM.

2.3.5.1.2. Os 8 jogadores restantes receberão um convite da classificatória
final.

2.3.5.2. Consulte a seção 2.1.12 para saber mais sobre a eliminação simples.

2.3.5.3. Consulte a seção 2.1.13 para saber mais detalhes sobre a eliminação
dupla.

2.3.5.4. A final mundial será disputada em formato de duelo.

2.3.5.4.1. Consulte a seção 2.1.8 para saber mais sobre o formato de
duelo.

2.3.5.4.2. Confira a seção 6.2.2 para saber informações sobre punições do
formato de duelo.

2.3.5.5. Webcam de transmissão

2.3.5.5.1. O organizador enviará aos jogadores uma webcam de
transmissão com resolução 1080p cujo recebimento dependerá
da velocidade do envio.

2.3.5.5.2. É esperado que os jogadores usem sua própria webcam ou uma
fornecida pelo organizador, como requisito para sua participação
na final mundial.

2.3.5.5.3. Não usar uma webcam pode acarretar penalidades, como
redução do prêmio em dinheiro e derrota na partida.

2.3.5.6. Os dias 1, 2 e 3 da final mundial começam às 11h 30m UTC (converter
fuso horário).

2.3.5.6.1. Os jogadores devem fazer check-in uma (1) hora antes do
horário programado para a disputa junto a um administrador do
torneio.

2.3.5.6.2. A equipe de administração adicionará jogadores ao Discord ou
grupo do WeChat da final mundial conforme forem se
classificando.
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2.3.5.6.3. Os jogadores são plenamente responsáveis por evitar uso de
cartas duplicadas nos decks.

2.3.5.6.3.1. Se um jogador entrar em jogo com um deck contendo
uma carta jogada anteriormente, o infrator receberá uma
derrota.

2.3.5.6.3.2. Se os dois jogadores entrarem em jogo com um deck
duplicado, ambos receberão uma advertência e será
solicitado o reinício da partida com os decks corretos e
permitidos. Reincidências podem resultar na derrota
automática.

2.3.5.6.4. Os jogadores devem aguardar instruções dos administradores
do torneio antes de darem continuidade à disputa.

2.3.5.6.5. Os jogadores não podem transmitir suas partidas nem seus
pontos de vista durante a final mundial. Consulte a seção 4.9.2
para mais informações.

2.3.5.7. Dia 1 - dezesseis (16) disputas de eliminação simples.

2.3.5.8. Dia 2 - dezesseis (16) disputas de eliminação dupla com dezesseis (16)
jogadores no total.

2.3.5.8.1. Jogadores que derrotarem no 1º dia um oponente com
prioridade na tabela assumirão essa prioridade para o 2º dia.

2.3.5.9. Dia 3 - até quinze (15) disputas.

2.3.5.9.1. Caso um jogador da repescagem vença a disputa 30, haverá
uma reformulação na tabela, e a disputa 31 será realizada.
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2.3.5.10.
Tabela dos dias 2 e 3

2.4. Classificação competitiva

2.4.1. Os jogadores receberão pontos no decorrer da rodada da CRL com base em
seu desempenho. Esses pontos serão representados na classificação
competitiva e decidirão os convites para a FM e para a CF.

2.4.2. Corrida de troféus

2.4.2.1. Os mil (1.000) melhores jogadores da corrida de troféus receberão
pontos com base em suas classificações.

2.4.2.1.1. Os jogadores com várias contas na corrida de troféus só
receberão pontos com a conta de maior classificação
competitiva.

2.4.2.1.1.1. Os pontos ganhos pelos jogadores não serão
combinados entre múltiplas contas.

2.4.2.1.2. A classificação dos jogadores na rodada em questão da corrida
de troféus funcionará como critério de desempate para os oito
(8) jogadores aprovados na classificatória mensal.

Top 10 Top 50 Top 100 Top 500 Top 1000
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40 pontos 25 pontos 20 pontos 5 pontos 1 ponto

2.4.3. Classificatória mensal

2.4.3.1. Os jogadores da classificatória mensal receberão cinco (5) pontos por
cada disputa vencida.

Pontos por vitória Dia 1: formato suíço Dia 2: todos contra todos
duplo

1 vitória = 5 pontos 1-11 vitórias = 5-55 pontos 1-6 vitórias = 5-30 pontos

2.4.4. Final mensal

2.4.4.1. Os jogadores da final mensal receberão pontos com base em suas
classificações.

1º 2º 3º-4º 5º-8º

100 pontos 70 pontos 50 pontos 35 pontos

2.4.5. Desempate na classificação

2.4.5.1. Caso um empate ocorra entre vários jogadores na classificação
competitiva ao fim da rodada 8, os critérios a seguir determinarão a
posição na classificação final.

2.4.5.1.1. Critério de desempate 1: total de vitórias na final mensal.

2.4.5.1.2. Critério de desempate 2: classificação geral em todas as finais
mensais.

2.4.5.1.3. Critério de desempate 3: média de classificação em todas as
rodadas da corrida de troféus.

2.5. Direitos

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

3. Requisitos de participação dos jogadores

3.1. Idade dos jogadores

3.1.1. Para competir em uma determinada rodada da CRL, os jogadores devem ter
pelo menos dezesseis (16) anos de idade até a data final para a inscrição de
cada classificatória mensal.

3.1.2. Para competir em uma determinada rodada da CRL, os jogadores residentes na
China continental devem ter pelo menos dezoito (18) anos de idade até a data
final para a inscrição de cada classificatória mensal.

3.1.3. Caso um jogador ainda não tenha atingido a maioridade legal em seu país de
residência, mas tenha pelo menos dezesseis (16) anos de idade e cumpra os
demais pré-requisitos, ele ainda poderá participar do torneio se um de seus pais
ou guardião legal ler e concordar com estas regras em seu nome.

3.2. Verificação de elegibilidade

3.2.1. Os jogadores aptos a participar precisarão preencher um formulário de inscrição
ao se classificarem para a classificatória mensal. Eles deverão preencher todos
os campos obrigatórios do formulário de inscrição para serem avaliados.

3.2.2. Os jogadores que cumpram os requisitos de participação deverão comprovar
que atingiram pelo menos dezesseis (16) anos, a idade mínima exigida.

3.2.3. Os jogadores da China continental que cumpram os requisitos de participação
deverão comprovar que atingiram pelo menos dezoito (18) anos, a idade mínima
exigida.

3.2.4. Os jogadores que competirem no torneio deverão comprovar sua identidade,
caso contrário, não poderão receber nenhum prêmio durante a rodada em
questão do torneio. O organizador se reserva o direito de verificar os dados dos
jogadores a qualquer momento, se julgar necessário.

3.2.4.1. Documentos válidos de identificação
3.2.4.1.1. Carteira nacional de identidade
3.2.4.1.2. Certidão de nascimento
3.2.4.1.3. Passaporte
3.2.4.1.4. Carteira de habilitação

3.3. Requisitos das contas

3.3.1. As contas dos jogadores devem estar em conformidade com as regras da CRL.
A conta de Clash Royale registrada no nome dos jogadores não deve ter
nenhuma violação aos Termos de Uso do jogo.
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3.4. Confidencialidade

3.4.1. O conteúdo de reclamações, tíquetes de assistência, conversas ou de quaisquer
outras correspondências com os administradores é considerado estritamente
confidencial. A publicação de tais materiais é proibida sem consentimento por
escrito prévio dos administradores. Antes de receber informações confidenciais,
os jogadores deverão 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.

3.5. Conflito de interesse

3.5.1. Supercell, Vindex e a equipe envolvida no gerenciamento da CRL não poderão
participar de nenhuma competição da CRL.

4. Procedimento das disputas

4.1. Versão do jogo

4.1.1. Os jogadores devem instalar a versão mais recente do jogo para participar da
rodada do torneio. As atualizações devem ser instaladas antes do começo do
torneio.

4.2. Atualização

4.2.1. Todas as disputas on-line do torneio serão jogadas com a atualização mais
recente disponível no servidor.

4.3. Reinício da partida

4.3.1. Situações que exijam o reinício da partida ficam a critério exclusivo do
organizador. Os procedimentos de reinicialização serão decididos pelo
organizador e comunicados aos jogadores antes de serem colocados em
prática.

4.4. Início das disputas

4.4.1. Classificatória mensal

4.4.1.1. Assim que o organizador publicar a tabela do torneio, os jogadores terão
sete (7) minutos para fazer o check-in e começar a disputa.

4.4.1.1.1. Não realizar o check-in em cinco (5) minutos resultará em
derrota na partida.
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4.4.1.1.2. Não realizar o check-in em sete (7) minutos resultará em derrota
na disputa.

4.4.1.1.3. Consulte a seção 6.2.1 para mais informações sobre atrasos
nas disputas.

4.4.1.1.4. Os jogadores deverão ficar com a página do torneio no Battlefy
aberta para receberem notificações da equipe de administração
do torneio a respeito do início da tabela e de quando sua disputa
começará.

4.4.1.1.5. Os dois jogadores deverão fazer check-in na disputa no Battlefy
e, quando estiverem prontos, precisam usar o botão para iniciar
a disputa. Os jogadores receberão uma notificação dentro do
jogo com um desafio do Battlefy.

4.4.1.1.6. Depois que o jogador fizer check-in e iniciar a disputa no
Battlefy, ele deverá abrir o Clash Royale para receber o convite
para a disputa.

4.4.1.1.7. Os jogadores vão selecionar o deck.

4.4.1.1.8. Os jogadores aceitarão o pedido para participar da batalha
amistosa.

4.4.1.1.9. Após aceitarem o pedido, os jogadores se enfrentarão na
batalha.

4.4.1.1.10. Os jogadores então terão dois (2) minutos para selecionar o
deck entre a partida 1 e a partida 2, e entre a partida 2 e partida
3. Jogadores demorando entre partidas podem receber uma
derrota.

4.4.1.1.11. Os jogadores repetirão as etapas de 4.4.1.2 a 4.4.1.4 se for
preciso, com base no formato "melhor de X".

4.4.1.1.12. Confira a seção 4.6 sobre envio de resultados.

4.4.2. Final mensal

4.4.2.1. Os jogadores devem fazer check-in uma (1) hora antes do horário
programado para a disputa junto a um administrador do torneio.

4.4.2.2. Os jogadores deverão entrar no clã da final mensal no Clash Royale.

4.4.2.3. Os jogadores devem enviar os quatro (4) decks dentro do prazo a um
administrador antes de cada disputa.
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4.4.2.3.1. Um administrador informará ao jogador sobre as próximas
disputas e quando os decks deverão ser enviados.

4.4.2.3.2. Envios atrasados dos quatro (4) decks para um administrador
resultará em punição na forma de advertência, derrota na
partida ou na disputa, de acordo com o número de infrações
recorrentes.

4.4.2.3.2.1. Consulte a seção 6.2.2.3.3.1 para mais informações.

4.4.2.3.3. Envios atrasados de decks e envios repetidos de cartas
duplicadas resultarão no uso obrigatório dos decks por parte do
jogador. Caso os decks violem a seção 6.2.2.3, os jogadores
serão penalizados de acordo com a infração cometida.

4.4.2.4. Os jogadores no grupo de perdedores das finais, nas grandes finais e na
redefinição de tabela terão um mínimo de sete (7) minutos entre as
disputas para se preparar.

4.4.2.4.1. Para todas as outras disputas, os decks devem ser enviados
imediatamente ao término da disputa anterior, pois há tempo de
preparação suficiente para elas.

4.4.2.4.2. Um administrador informará aos jogadores quando a metade do
tempo disponível para o envio dos decks tiver passado.
Jogadores que não enviarem seus decks a tempo serão
punidos.

4.4.2.4.2.1. Confira a seção 6.2.2.3.3.2 para saber mais sobre
punições no grupo dos perdedores (semifinal e final), na
grande final e na redefinição da tabela.

4.4.2.5. Os jogadores devem aguardar instruções dos administradores do torneio
antes de darem continuidade à disputa.

4.4.2.6. Os jogadores terão um (1) minuto para escolher o deck depois de cada
partida.

4.4.2.7. Os jogadores não podem transmitir suas partidas nem seus pontos de
vista durante a final mensal. Consulte a seção 4.9.2 para mais
informações.

4.4.2.8. Após o término das disputas, um administrador enviará a pontuação aos
jogadores.

4.4.3. Classificatória final
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4.4.3.1. Os jogadores devem fazer check-in uma (1) hora antes do horário
programado para a disputa junto a um administrador do torneio.

4.4.3.2. Os jogadores deverão entrar no clã da classificatória final no Clash
Royale.

4.4.3.3. Um administrador informará ao jogador sobre as próximas disputas.

4.4.3.4. Os jogadores devem aguardar instruções dos administradores do torneio
antes de darem continuidade à disputa.

4.4.3.5. Os jogadores terão dois (2) minutos para escolher o deck depois de
cada partida. O jogador deve iniciar a disputa assim que a equipe de
administração der a permissão. Atrasar o começo da disputa acarretará
nas seguintes penalidades.

4.4.3.5.1. 1ª infração: advertência

4.4.3.5.2. 2ª infração: derrota na partida

4.4.3.5.3. 3ª infração: derrota na disputa

4.4.3.6. Os jogadores não podem transmitir suas partidas nem seus pontos de
vista durante a classificatória final. Consulte a seção 4.9.2 para mais
informações.

4.4.3.7. Após o término das disputas, um administrador enviará a pontuação aos
jogadores.

4.4.4. Final mundial

4.4.4.1. Os jogadores devem fazer check-in uma (1) hora antes do horário
programado para a disputa junto a um administrador do torneio.

4.4.4.2. Os jogadores deverão entrar no clã da final mundial no Clash Royale.

4.4.4.3. Um administrador informará ao jogador sobre as próximas disputas.

4.4.4.4. Os jogadores devem aguardar instruções dos administradores do torneio
antes de darem continuidade à disputa.

4.4.4.5. Os jogadores terão dois (2) minutos para escolher o deck depois de
cada partida. O jogador deve iniciar a disputa assim que a equipe de
administração der a permissão. Atrasar o começo da disputa acarretará
nas seguintes penalidades.

4.4.4.5.1. 1ª infração: advertência
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4.4.4.5.2. 2ª infração: derrota na partida

4.4.4.5.3. 3ª infração: derrota na disputa

4.4.4.6. Os jogadores no grupo de perdedores das quartas de final, no grupo de
perdedores das finais, nas grandes finais e na redefinição de tabela
terão um mínimo de sete (7) minutos entre as disputas para se preparar.

4.4.4.7. Os jogadores não podem transmitir suas partidas nem seus pontos de
vista durante a final mundial. Consulte a seção 4.9.2 para mais
informações.

4.4.4.8. Após o término das disputas, um administrador enviará a pontuação aos
jogadores.

4.4.5. Durante o dia 1 da classificatória mensal, a disputa seguinte de cada jogador
começará logo depois que todas as disputas da rodada anterior do formato suíço
terminarem.

4.4.6. Durante o dia 2 da classificatória mensal, a disputa seguinte de cada jogador, no
modo todos contra todos, começará assim que o próximo oponente estiver
disponível.

4.4.7. Os jogadores da final mensal, da classificatória final e da final mundial receberão
um convite para entrar no clã do organizador para participarem das disputas.

4.5. Desistência

4.5.1. Um jogador pode desistir de participar do torneio a qualquer momento
notificando o organizador.

4.5.2. Jogadores que não comparecerem em suas disputas estarão sujeitos a derrota
pelo organizador.

4.5.3. Jogadores que não fizerem o check-in ou não comparecerem às suas disputas
por múltiplas rodadas serão removidos do torneio pelo organizador.

4.5.3.1. Jogadores que não avisarem sua saída e forem removidos do torneio
por não fazer check-in ou não comparecerem serão penalizados em um
(1) ponto.

4.6. Resultados das disputas

4.6.1. Os jogadores não serão responsáveis por enviar os resultados. Os resultados
serão registrados automaticamente após o término de uma disputa.
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4.6.1.1. Problemas no pareamento API

4.6.1.1.1. Caso uma disputa não possa começar através do sistema
automático de batalhas, os jogadores devem seguir estas
instruções.

4.6.1.1.1.1. Os jogadores completarão sua disputa por meio de
jogos amistosos, adicionando-se através do link de
amizade.

4.6.1.1.1.2. Quando a disputa for concluída, o vencedor deverá
enviar capturas de tela de todas as partidas jogadas
através do bate-papo de partida do Battlefy ou a um
administrador no Discord/WeChat para aprovação.

4.6.1.2. Contestação de disputas

4.6.1.2.1. Os jogadores podem contestar problemas nas disputas entrando
em contato com um administrador por meio do Discord/WeChat
ou por meio da página da disputa no Battlefy. O jogador deverá
fornecer um motivo e evidências suficientes para embasar sua
reclamação.

4.6.1.2.2. Jogadores devem comunicar contestações ou pedidos à equipe
de administração por meio do Discord ou WeChat até dez (10)
minutos depois de concluída a disputa ou antes do começo da
próxima rodada suíça, o que vier primeiro.

4.6.1.2.3. Um administrador informará por meio do Discord, WeChat e
Battlefy quando a rodada no formato suíço em andamento
terminará.

4.6.1.2.4. Os resultados das disputas são INALTERÁVEIS após o começo
da próxima rodada no formato suíço.

4.7. Problemas técnicos

4.7.1. Jogadores são responsáveis por sua própria conexão de internet, hardware,
software e quaisquer outros componentes necessários à participação.

4.8. Desconexão

4.8.1. Os jogadores são responsáveis por sua conexão. No caso de desconexão, a
disputa não será reiniciada, a menos que tenha ocorrido uma falha geral nos
servidores.
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4.9. Transmissão e visualização de partidas

4.9.1. Classificatória mensal: os jogadores poderão transmitir suas disputas durante as
classificatórias mensais por sua conta e risco, mas não poderão assistir às
disputas de outros jogadores do torneio.

4.9.1.1. As disputas da classificatória mensal poderão ser observadas ou
transmitidas por criadores de conteúdo aprovados.

4.9.2. Final mensal e classificatória final: transmissões ao vivo das disputas do torneio
são proibidas e só poderão ser realizadas pelo canal oficial de e-sports da
Supercell durante o período em questão.

4.10. Lançamento de novas cartas

4.10.1. Todas as cartas que tenham sido lançadas duas (2) semanas antes de um
torneio da Clash Royale League serão proibidas e não estarão disponíveis
durante a competição. No entanto, as novas cartas poderão ser usadas durante
a corrida de troféus.

4.10.1.1. Consulte a seção 6.2.2.4 para mais informações.

5. Integridade competitiva
Espera-se que os jogadores deem o seu melhor a todo momento, em qualquer jogo da CRL, e
evitem comportamento contrário ao espírito esportivo, à honestidade e ao jogo limpo.

5.1. Conluio

5.1.1. Conluio é definido como um acordo entre jogadores para alterar
intencionalmente os resultados de uma disputa. Os jogadores que participarem
de tais situações serão investigados. O jogador que violar esta regra estará
sujeito a banimento do torneio pelo resto do ano, perda de pontos e confiscação
de todos os prêmios em dinheiro obtidos.

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

5.1.1.2. Fazer um acordo prévio para dividir dinheiro ou qualquer outra forma de
premiação.

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

5.2.1. Hacking é definido como qualquer alteração do jogo original por um jogador.

5.3. Exploração de erros

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

5.4. Manipulação de partidas

5.4.1. Participar de ações que influenciem indevidamente o resultado de uma partida
ou disputa.

5.5. Suborno

5.5.1. Subornar ou tentar subornar os juízes ou o organizador para manipular a
competição.

5.6. Trapaça

5.6.1. Ataque de negação de serviço (DDoS)

5.6.1.1. Uma tentativa de limitar a conexão ao jogo de outro jogador por meio de
um ataque de negação de serviço para obter a vantagem.

5.6.1.2. Uma tentativa de limitar ou interromper o torneio organizador ou os
servidores de jogo da Supercell.

5.6.2. Software e hardware

5.6.2.1. Uma tentativa de usar hardware ou software não oficiais para obter
vantagem competitiva, como softwares de terceiros que manipulam o
jogo, modificadores e dispositivos móveis não autorizados.

5.7. Desconexão intencional

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

5.8. Dispositivos móveis

5.8.1. Permitidos

5.8.1.1. Tablets

5.8.1.2. Celulares
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5.8.2. Não permitidos

5.8.2.1. Emuladores

5.8.2.2. PC

6. Penalidades

6.1. Os jogadores acumularão pontos de penalidade se violarem os termos
estabelecidos nas regras.

6.1.1. Os jogadores acumularão pontos de penalidade recebidos por três (3) rodadas
consecutivas. Além disso, receber pontos adicionais aumentará o prazo de
expiração dos pontos de penalidade.

6.1.2. O acúmulo contínuo de pontos de penalidade poderá resultar na não
participação do jogador em eventos futuros ou no banimento da rodada.

6.1.3. Os jogadores banidos da rodada deverão cumprir o prazo estipulado pelo
banimento para poderem competir novamente na CRL.

6.2. Penalidades das disputas

6.2.1. Atrasos nas disputas

6.2.1.1. Os jogadores terão cinco (5) minutos a partir do início da rodada para
começar a disputa.

6.2.1.2. Não iniciar a disputa dentro do prazo de cinco (5) minutos resultará em
derrota na partida.

6.2.1.3. Não iniciar a partida dentro do prazo de cinco (5) minutos no formato
melhor de 3 resultará em derrota na partida. Após sete (7) minutos, o
jogador perderá a disputa. Entre as partidas, os jogadores terão dois (2)
minutos para selecionar o próximo deck. Jogadores podem receber uma
derrota se não aceitarem a próxima partida a tempo.

6.2.2. Formato de duelo

6.2.2.1. Os jogadores devem garantir que todos os quatro (4) decks usados em
uma disputa estão de acordo com o formato de duelo (confira a seção
2.1.8).

6.2.2.2. Seleção incorreta de deck

6.2.2.2.1. Os jogadores que escolherem um deck com cartas usadas em
uma disputa anterior perderão a partida em questão.
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6.2.2.2.2. Se os dois jogadores escolherem um deck com cartas usadas
em uma disputa anterior, o resultado atual da partida será
mantido. Isso só se aplica à classificatória mensal.

6.2.2.2.3. As cartas desse deck devem ser consideradas já utilizadas e
não podem ser usadas em outras partidas da mesma disputa. O
jogador vencedor não poderá usar o mesmo deck em outras
partidas na mesma disputa.

6.2.2.3. Final mensal, classificatória final e final mundial

6.2.2.3.1. Se um jogador entrar em jogo com um deck contendo uma carta
jogada anteriormente, o infrator receberá uma derrota.

6.2.2.3.2. Se os dois jogadores entrarem em jogo com um deck duplicado,
ambos receberão uma advertência e será solicitado o reinício
da partida com os decks corretos e permitidos. Reincidências
podem resultar na derrota automática.

6.2.2.3.3. Envio de decks - final mensal

6.2.2.3.3.1. Envio atrasado de deck

6.2.2.3.3.1.1. As infrações cometidas pelos jogadores durante
o dia 1 e o dia 2 da final mensal são
cumulativas.

6.2.2.3.3.1.2. 1ª infração: advertência

6.2.2.3.3.1.3. 2ª infração: derrota na partida

6.2.2.3.3.1.4. 3ª infração: derrota na disputa

6.2.2.3.3.2. Grupo dos perdedores na final, grande final e na
redefinição de tabela

6.2.2.3.3.2.1. Após sete (7) minutos, um administrador pedirá
que os jogadores enviem seus decks.

6.2.2.3.3.2.2. Para cada um (1) minuto de atraso após o
término do prazo de envio, o jogador sofrerá
derrota em uma partida.

6.2.2.4. Lançamento de carta nova

6.2.2.4.1. Jogadores que montarem um deck com uma carta
recém-lançada e proibida sofrerão derrota em uma partida.
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6.2.2.4.2. Se ambos os jogadores escolherem um deck que contenha uma
carta recém-lançada e proibida, o resultado da partida em
questão será mantido.

6.3. Desclassificação

6.3.1. Violação do código de conduta e integridade competitiva estabelecido nas regras
resultará em pontos de penalidade.

6.3.2. Em caso de recorrência ou violações graves, os jogadores serão
desclassificados da rodada do torneio em curso e perderão o direito aos prêmios
obtidos.

6.3.3. Corrida de troféus

6.3.3.1. Após o término da corrida de troféus, os jogadores reprovados na
verificação de jogo limpo não poderão participar da classificatória
mensal e perderão a pontuação obtida na rodada em questão da corrida
de troféus.

6.3.4. Classificatória mensal

6.3.4.1. Após o término da classificatória mensal, os jogadores reprovados na
verificação de jogo limpo não poderão participar da final mensal e
perderão a pontuação e os prêmios obtidos na rodada em questão da
classificatória mensal.

6.3.4.1.1. No caso de um jogador classificado para a final mensal que
tenha sido reprovado na verificação de jogo limpo, o próximo
jogador que preencha os requisitos e passe na verificação de
jogo limpo receberá um convite para participar da final mensal.

6.4. Banimento na rodada

6.4.1. Em caso de infrações recorrentes ou violação grave do código de conduta e
integridade competitiva estabelecido nas regras, os jogadores receberão
banimentos da rodada com base nas infrações.

6.4.2. Os jogadores banidos da rodada não terão direito aos prêmios do torneio e não
poderão participar de torneios futuros até que o prazo do banimento expire.

6.5. Distribuição dos pontos de penalidade

Violação Pontos de penalidade

Disputa

Page 29
Version 14.0

Last Updated: October 22nd, 2021



Não comparecimento 1

Atrasos constantes 1

Desconexão intencional 3

Resultados forjados nas disputas 3

Ausência de comportamento esportivo

Impostor ou jogador não autorizado 5

Conluio 5

Exploração de erros 5

Trapaça 5

Assédio 5

Discriminação 5

Violações graves

Compartilhamento de informação
confidencial

12

Hacking 12

Manipulação de partidas 12

Assédio sexual 12

Tentativa de agressão aos jogadores ou
ao organizador

12
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Penalidade Pontos de penalidade obtidos

Advertência 1-4

Desclassificação do torneio 5-7

Banimento na rodada 8-11

Banimento do ano do torneio em curso 12

7. Comunicação

7.1. Discord do torneio - Acesse aqui.

7.1.1. O canal do torneio no Discord publicará anúncios, informações gerais de ajuda e
convites de partidas amistosas para os jogadores.

7.1.2. O Discord será a plataforma principal de comunicação com os administradores
do torneio para questões urgentes.

7.1.3. Administradores e moderadores estarão disponíveis para responder às
perguntas sobre regras, cronogramas e contestações.

7.1.4. Helper.gg

7.1.4.1. Helper.gg é um serviço automatizado de criação de tíquetes de
assistência que também oferece atendimento personalizado com um
moderador ou administrador.

7.1.4.2. A criação de um tíquete de assistência é feita com o comando "-ticket
<your request>".

7.1.4.3. Inglês é o idioma predefinido de assistência, mas Helper.gg possui uma
ferramenta de tradução integrada. Os jogadores podem indicar seu
idioma de preferência, e ele será definido pelo moderador ou
administrador.

7.2. WeChat (apenas para a China continental)

7.2.1. O organizador enviará códigos QR aos jogadores classificados.

7.2.2. Os grupos do WeChat serão o principal canal de comunicação para assistência
e operações do torneio na China Continental.
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8. Premiação

8.1. Distribuição da premiação

8.1.1. A premiação total da CRL 2021 será de US$ 1.644.000.

8.1.2. A rodada regular de Clash Royale receberá US$ 624.000.

8.1.2.1. O valor de US$ 78.000 será designado para cada uma das 8 rodadas,
totalizando US$ 624.000.

8.1.3. O valor de US$ 1.020.000 será designado à final mundial de Clash Royale.

8.1.4. Classificatória mensal

8.1.4.1. Os prêmios serão concedidos aos jogadores classificados do 9º ao 16º
lugar e do 17º ao 32º lugar.

9º-16º 17º-32º

US$ 1.500,00 US$ 1.000,00

8.1.5. Final mensal

8.1.5.1. Os prêmios serão concedidos aos jogadores classificados em 1º, 2º, 3º,
4º, 5º-6º e 7º-8º lugares.

1º 2º 3º 4º 5º-6º 7º-8º

US$ 20.000,0
0

US$ 10.000,0
0

US$ 6.000,00 US$ 4.000,00 US$ 3.000,00 US$ 2.000,00

8.1.6. Classificatória final

8.1.6.1. Os prêmios serão concedidos aos jogadores classificados em 1º-8º,
9º-16º e 17º-32º lugares.

1º-8º 9º-16º 17º-32º
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US$ 5.000,00 US$ 3.000,00 US$ 1.000,00

8.1.7. Final mundial

8.1.7.1. Os prêmios serão concedidos aos jogadores classificados em 1º, 2º, 3º,
4º, 5º-6º, 7º-8º, 9º-12º, 13º-16º e 17º-32º lugares.

1º US$ 200.000,00

2º US$ 100.000,00

3º US$ 75.000,00

4º US$ 55.000,00

5º-6º US$ 40.000,00

7º-8º US$ 35.000,00

9º-12º US$ 30.000,00

13º-16º US$ 20.000,00

17º-32º US$ 15.000,00

8.2. Elegibilidade de premiação

8.2.1. Jogadores não terão 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.

8.3. Processo de pagamento

8.3.1. Toda a premiação será paga diretamente ao jogador. Caso queira, o jogador
pode solicitar que a premiação seja paga à sua organização. O jogador detém
todos os direitos de como deseja distribuir o seu prêmio.

8.3.2. Após a conclusão da final mensal, os jogadores 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.

8.3.3. Cada jogador é responsável por todos os custos e despesas associados ao
prêmio ganho que não são aqui especificados. Impostos e tributos nacionais,
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estatais, municipais ou locais, como imposto de renda, associados ao
recebimento ou uso de prêmios são de inteira responsabilidade do jogador.

8.3.4. Todos os prêmios serão entregues dentro de 30 dias após o organizador receber
as informações de pagamento necessárias por parte do jogador.

9. Conteúdo, mídia e obrigações com o torneio

9.1. Todos os jogadores classificados para jogar na final mundial deverão participar das
seguintes atividades de mídia e preparativos para o torneio caso sejam solicitados:

9.1.1. Entrevistas antes das disputas
9.1.2. Entrevistas pós-disputa
9.1.3. Coletivas de imprensa
9.1.4. Sessões de fotografias
9.1.5. Outras gravações de vídeo
9.1.6. Ensaio técnico
9.1.7. Ensaio final

10. Código de conduta

10.1. Todos os jogadores estão sujeitos à Política de Jogo Limpo e Seguro da
Supercell ao participarem da CRL.

10.2. Critérios do organizador

10.2.1. O organizador se reserva o direito de corrigir, excluir ou mudar as regras aqui
descritas sem aviso. O organizador se reserva o direito de tomar decisões em
casos não especificados nestas regras.

10.3. Conduta do jogador

10.3.1. Os administradores do torneio podem aplicar punições a seu critério caso
determinem que um jogador violou os Termos de Uso ou outras regras de Clash
Royale.

10.3.2. Se os administradores entrarem em contato a respeito de uma investigação, o
jogador tem a obrigação de falar a verdade.

10.3.3. Se um jogador retiver informações ou enganar os administradores, dificultando a
investigação, ele estará sujeito a punição.

10.4. Conduta não profissional

10.4.1. Geral

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

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

10.4.3. Assédio sexual

10.4.3.1. 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.

10.4.3.2. Não há tolerância para qualquer ameaça, coerção sexual ou promessa
de vantagens em troca de favores sexuais.

10.4.4. Discriminação

10.4.4.1. 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.

10.5. Patrocínios, marcas e vestuário

10.5.1. Vestuários, marcas e patrocinadores de jogadores devem seguir as diretrizes da
Política de Jogo Limpo e Seguro. Os jogadores deverão retirar ou esconder
vestimentas, marcas ou patrocinadores que não se enquadrem nas diretrizes
estipuladas durante os eventos transmitidos ao vivo. Os itens que violam a atual
diretriz incluem, mas não estão limitados a:

10.5.1.1. Álcool
10.5.1.2. Substâncias ilícitas
10.5.1.3. Sites de apostas
10.5.1.4. Produtos de tabaco
10.5.1.5. Armas
10.5.1.6. Pornografia
10.5.1.7. Produtos de concorrentes diretos
10.5.1.8. Outras empresas de jogos, editoras e plataformas

11. Tradução das regras
11.1. Estas regras foram traduzidas em diversos idiomas para abranger um maior número de

jogadores. Em caso de contendas relacionadas às regras ou a inconsistências em sua
tradução, será consultada a versão em inglês deste documento.
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12. Termos de Uso
12.1. Todos os jogadores estão sujeitos aos Termos de Uso da Supercell ao participarem da CRL.

13. Caráter definitivo das decisões
13.1. O caráter definitivo de todas as decisões referentes à interpretação destas regras,

elegibilidade do jogador, cronogramas, execução do torneio e eventos relacionados, assim
como punições por má conduta, cabem somente à Supercell e à Vindex, cujas decisões são
irrevogáveis.

13.2. As decisões da Supercell e da Vindex 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 Supercell e pela Vindex para garantir, entre outras coisas, o jogo limpo
e a integridade do torneio.
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