
 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO CLASH ROYALE  
 
1.  A competição de Clash Royale será realizada de acordo com este Regulamento. 
Todos os(as) competidores devem estar cientes de todas as regras, programação, 
formatos da competição e demais informações antes de concordar com os termos 
deste documento.  
 

REGRAS GERAIS  
 
2. OS(AS) COMPETIDORES DEVEM:  
 
2.1. Estar de acordo com os critérios de elegibilidade estabelecidos no 
Regulamento Geral da competição;  
 
2.2. Não ter vínculo de natureza profissional com a empresa Supercell Inc., nem 
apresentar parentesco em primeiro grau com funcionários da referida;  
 
2.3. Demonstrar comportamento compatível com o código de conduta 
especificado nos regulamentos geral e específico da modalidade.  
 

REGRAS ESPECÍFICAS  
 
3. DAS FASES E ETAPAS DE COMPETIÇÃO:  
 
3.1. A competição será realizada na modalidade individual 1v1 e dividido em fases 
de torneios. 
 
3.2. Todas as fases de torneio serão feitas de forma online. 
 
3.3. A competição ocorrerá nos dias 18 e 19 de setembro de 2021. 
 

4. DOS TORNEIOS  
 
4.1. Os torneios serão divididos em até 4 etapas: 
 
a) A Fase 1 terá a presença de todos os competidores, jogando por 1 hora entre si, 
classificando os melhores 64 jogadores para a próxima fase. 
 
b) A Fase 2 terá a presença de todos os competidores classificados na Fase 1, 
jogando por 1 hora entre si, classificando os melhores 32 jogadores para a próxima 
fase. 



 

 
c) A Fase 3 terá a presença de todos os competidores classificados na Fase 2, 
jogando por 1 hora entre si, classificando os melhores 16 jogadores para a próxima 
fase. 
 
d) A Fase 4 terá a presença de todos os competidores classificados na Fase 3, 
jogando por 1 hora entre si, definindo assim o campeão. 
 
e) Caso tenha menos que 64 competidores, uma fase será retirada, começando 
assim diretamente na segunda etapa. Sendo assim para todos os casos seguintes. 
 
f) Os horários que acontecerão as fases do torneio se encontram na tabela abaixo, 
onde os horários citados são de Brasília (GMT -3:00). 
 

Horários dos Torneios 

Fase Dia Criação do Torneio Horário de Início 

Fase 1 18/09/2021 19:00 20:00 

Fase 2 18/09/2021 21:00 21:30 

Fase 3 19/09/2021 19:00 20:00 

Fase 4 19/09/2021 21:00 21:30 

 
5. DOS EQUIPAMENTOS:  

5.1. Na etapa on-line é de plena responsabilidade de cada competidor a 
manutenção e uso de seus equipamentos e conexão;  
 
5.2. Os(as) competidores estão proibidos de usar qualquer programa de 
computador que possa prover qualquer tipo de assistência durante uma partida. A 
identificação desses softwares resultará na desclassificação automática do(a) 
competidor.  
 

6. DO PROCESSO DE PARTIDA:  
6.1. O Comitê organizador pode, a seu critério, reordenar a programação das 
partidas de qualquer dia e/ou alterar a data de uma partida ou alterar a 
programação das partidas. Caso seja modificada qualquer programação de 
partidas, a organização informará aos competidores sobre a alteração o mais 
rápido possível.  
 



 

6.2. Os(as) competidores deverão estar on-line com ao menos 15 minutos de 
antecedência ao horário previsto para o torneio. Todas as partidas ocorrerão nos 
horários devidos e, caso um competidor não esteja presente, o torneio começará e 
o competidor perderá o tempo em que se encontra offline para realizar as 
pontuações. 
 
6.3. Um tempo total para o intervalo entre as fases do torneio será determinado 
pelos árbitros da Temporada. Esse tempo pode variar conforme a fase da 
competição. Os(as) competidores serão informados quando deverão voltar para o 
local de partidas. O descumprimento dos prazos estipulados poderá acarretar em 
penalidades.  

7. DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 
7.1. Todas as informações, resultados e classificações pertinentes ao 
evento/modalidade deverão ser consultadas nos Boletins Técnicos da competição 
enviados diariamente após o término das partidas e os devidos torneios que 
deverão ser realizadas serão comunicados através do Discord e/ou WhatsApp 
oficial da competição.  
 
7.2. É de inteira responsabilidade do(a) competidor, o conhecimento das regras, 
formato da competição, calendário e possíveis alterações na competição.  
 
7.3. A escolha das cartas em seus decks é de total responsabilidade do(a) 
competidor. 
 
7.4. As partidas devem ser iniciadas somente no dia e horário pré estabelecidos, 
ficando vedada a realização dos jogos em datas e horários diferentes, não sendo 
computado os resultados.  
 
 
7.5. Em caso de falha de conexão, os(as) competidores podem reconectar-se ao 
jogo e finalizar a partida. Problemas com conexão durante os jogos são de total 
responsabilidade dos(as) competidores, sem oportunidade de remake.  
 
7.6. Todas as partidas da competição deverão ser realizadas dentro do torneio 
criado pela organização.  
 
7.7. O compartilhamento de contas é restrito, passível de banimento in game e 
desclassificação no campeonato.  
 



 

7.8. Competidores devem usar seus logins pessoais, sendo de total 
responsabilidade o pleno funcionamento e configuração da sua conta.  
 
7.9. No momento da inscrição deverá ser informado o nickname que o competidor 
utilizará, não podendo este ser alterado ao longo de toda a competição.  
 
7.10. A competição será realizada uma categoria única. 
 
7.11. Atitudes anti-desportivas serão passíveis de penalidades, que ficarão à critério 
dos árbitros;  
 
7.12. A Organização se isenta de quaisquer problemas causados pela conexão.  
 
7.13. A Organização será responsável pela transmissão dos jogos do campeonato, 
sendo proibido a transmissão de imagens pelos jogadores durante o torneio. 
 
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da modalidade, com 
anuência da Direção Geral, não podendo essas resoluções contrariarem o 
Regulamento Geral. 
 


