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1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O Processo de Regulamentação do “Campeonato Interbairros de Free Fire 

Mobile: Gurupi Gamer”, é baseado neste edital. Podendo a qualquer momento 

sofrer alterações, por meio do poder dos organizadores.  

1.2. Os casos omissos ou não previstos neste Edital serão analisados e 

resolvidos pela organização, e qualquer questionamento quanto estes casos, 

deverão ser analisados pela comissão organizadora mediante recurso. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES DOS PARTICIPANTES 

 

2.1. O evento deste ano será presencial durante a Sicteg nos dias 26, 27 e 28 de 

outubro de 2022. 

I. Possuir 12 anos ou mais na data da inscrição;  

             II. Dispor de um aparelho celular com o free fire instalado; 

             III. Ter uma conta com mais de 30 partidas jogadas;  

             IV. Disponibilidade para estar no local do evento no período noturno;  

 

2.2. Todo o equipamento e serviço necessário para a participação no 

Campeonato é de total responsabilidade do participante, sendo proibida a 

utilização de equipamentos adicionais eletrônicos (teclado, mouse, controles e 

afins). 

2.3. A forma como a equipe irá se reunir para participar do campeonato, é de 

total responsabilidade dos participantes, assim como, atrasos e problemas 

técnicos relacionados aos celulares.  

 

3. DAS REGRAS E PUNIÇÕES  

 

3.1. Somente a equipe organizadora terá o direito de definir se foram cometidas 

infrações. É de responsabilidade apenas da organização aplicar as devidas 

punições no caso de uma infração.  

3.2. Não será tolerado nenhum tipo de Calúnia, Difamação, Injúria, Ofensas, 

Termos Obscenos ou qualquer tipo de Preconceito, nos seguintes meios:  
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I. Verbalmente;  

II. Escrita;  

III. Gestos;  

IV. Em nosso canal do Discord;  

V. No grupo do Whatsapp;  

VI. No Chat do jogo;  

VII. No Chat dos meios de Stream (Twitch, Youtube, Facebook, etc.);  

VIII. Imagens, sejam formadas por caracteres ou nos formatos habituais. 

3.3. Se cometido infrações relacionadas ao item 3.2, as punições serão divididas 

em duas etapas, das quais são:  

I. Será feita uma advertência verbal, para a equipe do 

participante que cometeu tal ato.  

II. Caso se repita a infração, será aplicada a segunda punição, da 

qual é a desqualificação da equipe no campeonato, assim 

ela não poderá participar de mais nenhum jogo durante o 

“Campeonato Interbairros de Free Fire Mobile: Gurupi 

Gamer” edição 2022.  

3.4 Os jogos serão marcados em horários pré-definidos pela a equipe 

organizadora. Caso haja atraso da equipe ou de algum participante, assim 

impossibilitando o início do jogo, será responsabilidade da própria equipe, assim 

como já citado no item 2.2. Será dada uma tolerância de 10 minutos à equipe, 

caso o problema não seja resolvido no tempo cedido, a equipe em questão será 

desqualificada e a vitória será para a equipe adversária por W.O.  

I. Caso haja W.O, haverá uma pausa de 15 minutos, para que 

as equipes do próximo jogo possam se organizar e jogar em 

um novo horário estabelecido pela organização.

 

3.5. Em hipótese alguma será permitido o uso de programas auxiliares (Hack) ou 

equipamentos como teclado e mouse. Durante o campeonato só será permitido o 

uso do jogo eletrônico Free Fire e o aparelho celular.  

I. Caso haja uso de programas auxiliares, a equipe será desqualificada 

imediatamente  

 

3.6. O uso do sistema de pausa do jogo só será permitido em casos de problemas 
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técnicos durante a partida, sendo estabelecido ao todo 15 minutos de pausa por 

jogo para cada equipe.  

I. Se forem usados mais de 15 minutos em uma única partida, a equipe 

será desqualificada.  

 

3.7 Os jogos serão transmitidos exclusivamente pelo canal da organização na 

twitch:  Gurupi_Gamer - Twitch e no youtube:  Gurupi Gamer - YouTube, sendo 

assim, proibido que os jogadores transmitam os jogos em outros meios e canais 

durante o campeonato.  

I. Caso isso ocorra, caberá a equipe organizadora tomar as medidas 

necessárias  

 

 

4. DO CRONOGRAMA E FUNCIONAMENTO DOS JOGOS 

 

4.1. Ao todo uma equipe deverá ser composta por quatro integrantes (squad). Fica 

a critério da equipe ter ou não reservas com limite de 2 reservas.  

I. É obrigatório que haja no mínimo quatro jogadores por equipe;  

II. A equipe deverá escolher um dos participantes para ser o líder, o 

qual será o porta voz do time, podendo assim responder em nome 

de toda a equipe.  

III. Cada equipe deverá indicar qual bairro deseja representar dos 

bairros dispostos na lista oficial da prefeitura municipal de Gurupi, 

disponível no link: Gurupi (TO) - Índice de bairros e demais 

núcleos populacionais - mbi.com.br. 

 

4.2. Os jogos ocorrerão em uma sala personalizada dentro de Free Fire Mobile 

criadas pela organização durante o horário marcado e será chamado o líder de 

cada equipe. Fica na responsabilidade do líder chamar os outros integrantes. 

I. Só será permitido entrar na sala e jogar os jogos, indivíduos que estejam 

devidamente inscritos na competição, usando como base o item 5.4;  

II. Caso algum jogador não qualificado seja chamado para a sala a equipe 

responsável pelo convite sofrerá punições que ficarão a cargo da 

organização definir.  

https://www.twitch.tv/gurupi_gamer
https://www.youtube.com/channel/UCVLGOcOLdGYljKIZIlKWa1g
https://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/cidade/gurupi-to-br/
https://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/cidade/gurupi-to-br/
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4.3. Os jogos acontecerão nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2022, em forma de 

eliminatória.  

4.4. Os jogos durante os dias 26, 27 de outubro se iniciará a partir das 18 horas, 

horário de Brasília, assim que se encerrar um jogo, será dado um tempo de 15 

minutos, para que as próximas equipes se preparem para seu respectivo jogo, caso 

cumprido os 15 minutos de preparo e a equipe não tiver comparecido, será aplicado 

então o item 3.4.  

4.5. A final ocorreu no dia 28 de outubro, em horário a ser divulgado pela comissão 

organizadora.  

4.6. Os cronogramas citados nos itens 4.4. e 4.5. apresentam apenas o horário de 

início, mas não o de encerramento. Devido se tratar do jogo Free Fire Mobile, a 

duração das partidas é imprevisível, logo não nos responsabilizamos caso algum 

jogo comece em um horário não acessível a determinados participantes. Caso ocorra 

isso, os jogadores que não comparecerem no horário marcado de seus jogos serão 

desqualificados, seguindo a lógica do item 3.4.  

4.7. Durante os jogos, além de estarem presentes dentro do jogo Free Fire, os 

participantes também deverão estar na Arena Gamer no evento Sicteg, sendo 

proibido que os jogadores estejam jogando de maneira remota 

4.8. Todos os jogos serão no estilo eliminatória. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES  

 

5.1. O prazo para as inscrições será do dia 06 setembro ao dia 16 de outubro de 

2022. 

I. Passado esse prazo, não serão mais aceitas inscrições.  

II. As inscrições deverão ser feitas pelo formulário:    

https://forms.gle/9StpcQbVaFVxzBxB7 

 

5.2. Será cedido um total de 16 vagas para as equipes com a melhor taxa de “HS” 

(Headshot), e apenas 1 equipe se classifica para representar seu bairro. 

I. Caso o número de equipes exceda as vagas, será escolhida a 

equipe com o maior “HS” somado de todos os participantes.  

 

https://forms.gle/9StpcQbVaFVxzBxB7
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II. Caso uma equipe desista de participar do campeonato até o dia 

21, a equipe não selecionada com o maior HS das equipes 

suplentes que não esteja representando um bairro já representado 

será selecionada. 

III. Não aceitaremos inscrições por outros meios, apenas por meio do 

link do formulário.  

IV. O comprovante da taxa de HS deve ser enviado no formulário de 

inscrição, com o mesmo nickname informado pelo jogador. 

 

5.3 O inscrito poderá ser desqualificado do campeonato.  

I. Apenas inscritos no campeonato poderão ter acesso ao servidor do 

Discord. Caso o servidor seja divulgado para pessoas não inscritas, 

o responsável será desqualificado do campeonato.  

II. O Jogador deve usar seu nome em jogo (nickname) informado na 

inscrição.  

 

5.5 Será criado um grupo no WhatsApp, contendo apenas os líderes de cada 

equipe selecionada no processo de avaliação da taxa de HS, o grupo tem como 

objetivo a comunicação a respeito do campeonato e não será tolerado assuntos 

paralelos no grupo. Fica na responsabilidade do líder da equipe o repasse de 

informações para o restante do time.  

5.6 Se os dados fornecidos na inscrição não forem condizentes com as informações 

reais do participante ou se estiverem incompletas, o participante ou a equipe será 

desqualificada.  

5.7 Para cancelar a inscrição de sua equipe, basta comunicar nossa equipe por 

meio do e-mail: gamercamp2022@gmail.com 

I. A organização terá poder para desqualificar ou anular 

inscrições de equipes a qualquer momento.  

 

 

6. O USO DE IMAGEM DOS PARTICIPANTES 

 

6.1 Ao participar do campeonato, todos os inscritos, concordam em ter seus nomes 

e imagens usados pela equipe de marketing da Incert, Prefeitura de Gurupi e 

mailto:gamercamp2022@gmail.com
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demais parceiros durante e após o evento, em meios midiáticos, como vídeos, 

imagens, televisão e etc.  

 

7. DOS DADOS PESSOAIS 

 

7.1 A organização não se responsabiliza por problemas de qualquer natureza 

relacionados aos dados pessoais dos inscritos. Os dados serão usados 

apenas para identificação dos participantes.  

 

8. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

8.1. Os jogos serão transmitidos pela nossa organização, nas 

plataformas “Twitch” e “Youtube”.  

I. Os inscritos não poderão de forma alguma 

transmitir partidas ao vivo do campeonato, caso 

ocorra, o participante será desqualificado.  

 

8.2. Ao participar do “Campeonato Interbairros de Free Fire Mobile: Gurupi Gamer 

2022”, o participante concorda com o uso de imagem descrito no item “6 DO USO 

DE IMAGEM DOS PARTICIPANTES”.  

8.3. Ao participar do “Campeonato Interbairros de Free Fire Mobile: Gurupi Gamer”, 

o participante concorda automaticamente com todos os termos deste edital e suas 

possíveis alterações futuras.  

8.4. Caso ocorra qualquer situação não prevista pelo presente edital, fica a cargo 

da organização decidir como agir.  

8.5. Ao participar do “Campeonato Interbairros de Free Fire Mobile: Gurupi Gamer”, 

o participante concorda que a organização tem o poder de a qualquer momento 

(com justificativa) alterar as regras do campeonato e aplicar possíveis punições aos 

participantes. Concorda também que qualquer decisão da organização é 

inquestionável.  

 

 9. DA PREMIAÇÃO 

 

I. Será cedido premiação às seguintes posições:  
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1° lugar 

-4 Kits Gamer Mobilador 7 em 1: Teclado, mouse gamer, fone para celular tipo C - 

Exbom (1 para cada membro titular do squad). 

2° lugar 

-4 Kits Mobilador 6 em 1: Teclado, mouse gamer, Kit Celular Mouse Pad RGB 

(1 para cada membro titular do squad). 

3° Lugar 

-4 Kits Gamer Para Celular Mobilador 5 em 1 (1 para cada membro titular do 

squad).   

I. A data da entrega da premiação será disponibilizada pela 

organização em breve. 

 

Realização: 

 

  

 

 

 


