REGULAMENTO - “1° CAMPEONATO STREET FIGHTER V 2016”
DEFINIÇÃO:
1. Esta é uma Competição organizada pela empresa Warner Bros (South) Inc., inscrita no CNPJ sob o nº 33.015.8270001-28, doravante denominada “Organizadora”.
2. O “1° Campeonato Street Fighter V 2016” consiste em pequenos campeonatos destinados a promover disputas
entre os participantes inscritos na Competição, em jogos eletrônicos existentes no mercado para comercialização ao
público em geral especificados pela Organizadora a seu exclusivo critério (que doravante serão denominados
simplesmente “Jogos”), sem finalidade comercial, ou seja, sem o escopo de comercializar qualquer um dos “Jogos”
nos quais os participantes estarão competindo, mas tão somente promover atividades de entretenimento aos
próprios participantes, como também para o público que assistirá às Competições, com base em regras técnicas
específicas para cada um deles.
3. A participação nesta Competição é permitida apenas às pessoas físicas que possuam, na data de suas inscrições,
pelo menos 12 anos completos. Não poderão participar da Competição os empregados das empresas envolvidas na
sua organização.
PARTICIPAÇÃO:
4. Para a participação, o interessado deverá realizar os seguintes procedimentos:
(I) Escolher uma das opções de campeonato oferecidas na Competição em uma das lojas participantes listadas no
item “Lojas Participantes”
(II) Enviar email para o endereço campeonatoSFV@doordigital.com.br contendo os seguintes dados:







Nome Completo
CPF
RG
Data de nascimento
Telefone
Loja em que irá participar

(III) O interessado só terá sua inscrição efetivada mediante o fornecimento de todas as informações solicitadas,
sendo que na falta de qualquer informação a inscrição não será realizada.
(IV) Após a efetivação da inscrição o participante receberá um e-mail de confirmação, o qual será remetido
unicamente para o endereço de e-mail utilizado pelo participante para enviar sua inscrição.
(V) Os documentos de identificação pessoal referidos acima deverão ser apresentados aos organizadores no local
do campeonato antes da convocação/participação.
(VI) Os Participantes campeões em uma determinada classificatória não poderão disputar outras etapas. Os

campeonatos por loja são independentes, o jogador vencedor só poderá participar uma vez do campeonato, ou seja
uma vez que tenha sido campeão em uma determinada loja não poderá participar de outra etapa em outra loja.
(VII) O interessado deverá ler atentamente e aceitar todas as cláusulas e condições contidas neste Regulamento,
sendo que com sua inscrição estará automática e expressamente formalizando sua concordância com todos os seus
termos e condições. Sendo o interessado menor de 18 (dezoito) anos, a autorização prévia e escrita da mãe, pai ou
responsável com firma reconhecida, contendo declaração de que está de acordo com todos os termos e condições
deste Regulamento, deverá ser obrigatoriamente fornecida aos organizadores no ato de seu comparecimento no
dia da Competição, sem a qual sua inscrição será invalidada e sua participação não será permitida;

5. O participante que não realizar corretamente os procedimentos descritos nos subitens supra estará
automaticamente desclassificado, sem direito a questionamentos e recursos, como também estará desclassificado
em caso de fraude, seja em relação aos dados cadastrados, aos documentos exigidos e apresentados, ou, ainda, ao
próprio “1° Campeonato Street Fighter V 2016”, podendo inclusive responder por crime de falsidade ideológica ou
documental.
INSCRIÇÕES:
6. As inscrições estão limitadas aos 64 (sessenta e quatro) primeiros inscritos por etapa em cada uma das lojas
participantes, conforme disposto no item 4 acima, devendo ser realizadas até as 23:59 horas dos dias indicados
abaixo para cada uma das lojas:
DATA LIMITE
PARA
INSCRIÇÃO

HORÁRIO
CHECK IN

HORÁRIO
INÍCIO

28/02/2016 26/02/2016

14:00

15:00

Shopping Morumbi

05/03/2016 03/03/2016

13:00

14:00

Shopping Eldorado

12/03/2016 10/03/2016

13:00

14:00

REDE

LOJA

Livraria Cultura

Bourbon Shopping

Fnac
Saraiva

DATA DO
CAMPEONATO

6.1. Os campeonatos serão independentes em cada loja em que serão determinados o primeiro e segundo
colocados por campeonato em cada loja.
6.2. Findo o prazo de inscrição ou atingido o limite máximo de 64 (sessenta e quatro) inscritos por loja, o que
ocorrer primeiro, as inscrições serão imediatamente encerradas. A inscrição e o direito de participar na Competição
são pessoais e intransferíveis, não se responsabilizando a Organizadora por eventuais restrições, atrasos ou
problemas que os participantes possam ter em relação à sua participação.
7. É de responsabilidade do participante o fornecimento correto dos seus dados para inscrição (e sua verificação
para validação). Após a sua efetivação, a sua inscrição não poderá mais ser excluída ou alterada.
8. A inscrição vinculará o participante automaticamente à presente Competição e às suas regras e condições.
“Lojas Participantes”:
9. O “1° Campeonato Street Fighter V 2016” será realizado nos dias e horários descritos no item 6 nos endereços
abaixo relacionados, devendo o competidor chegar uma hora (horário de Brasília) antes do horário previsto para o
início das partidas para o check in :

REDE

LOJA

ENDEREÇO

Livraria Cultura

Bourbon Shopping

Rua Palestra Italia, 500 piso 3 – loja 211

Fnac

Shopping Morumbi

Av. Roque Petroni Júnior, 1089

Saraiva

Shopping Eldorado

Av. Rebouças, 3970 – 1º piso

9.1. Término do campeonato: Terá seu encerramento ao final da tabela e quando for eleito o primeiro e segundo
colocados que acontecerá no mesmo dia.
9.2. A organizadora poderá, a seu exclusivo critério, alterar as datas e horários dos jogos, bem como cancelar etapas
da Competição, informando os participantes a respeito das alterações promovidas através de e-mail enviado
exclusivamente ao endereço eletrônico fornecido pelo participante. O presente Regulamento poderá ser alterado
e/ou a Competição suspensa ou cancelada, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator

ou motivo imprevisto que esteja fora do controle dos organizadores e que comprometa a Competição de forma a
impedir ou modificar substancialmente a sua realização como originalmente planejada.
10. Os participantes deverão comparecer no horário programado para garantir a sua participação. Caso qualquer
participante tenha sua inscrição invalidada ou por qualquer motivo não esteja presente na hora do início do jogo ou
impossibilitado por qualquer razão de participar, será este considerado automaticamente desclassificado.
CATEGORIA DE JOGO:
11. O sistema de disputa será eliminatória simples
12. Street Fighter V:
12.1 Geral

Plataforma: PLAYSTATION 4
Game Settings / Configurações do jogo

Modo de Competição: Modo Versus, Solo, 3/5 partidas com 2/3 rounds cada.

Handicap: No;

Round Time: 99 Seconds;

Stage Select: Random;

Seleção de personagens: O jogador que vencer permanece com o mesmo personagem e poderá trocar
caso perca. (Win Lock)

Qualquer jogador que escolher seu personagem com "Random Select", deverá escolher "Random Select"
novamente se vencer a partida.
12.2 Controles









O evento fornecerá o controle padrão do Playstation 4.
Os jogadores poderão fazer a checagem de botões antes de cada partida.
O jogador poderá utilizar seu próprio controle (sendo este de sua inteira responsabilidade) seguindo as
regras abaixo:
A função turbo e qualquer tipo de dispositivo ou programa que ofereça vantagens competitivas nos
controles são proibidos.
Cronus Max Plus, Titan One e outros adaptadores para uso de controles de outras plataformas são proibidos.
Os controles sem fio devem ser usados apenas com o cabo USB, e sem pilhas ou bateria no controlador.
Controles de Terceiros (como Madcatz, Razer, etc) são permitidos, desde que funcionem no Playstation 4
sem adaptadores.
O evento não se responsabilizará por danos ou perdas de controles que não sejam os fornecidos pelo
campeonato.

12.3 Penalidades por jogo desleal

Uso de qualquer programa de trapaça;

Uso de qualquer configuração, exceto as padrões e permitidas;

Qualquer conversa desnecessária durante a partida;
OBSERVAÇÕES:
 Assim que for descoberto que algum jogador está cometendo alguma violação considerada desleal, este
jogador será desqualificado da Competição;
 Durante o curso da partida, o staff operacional e/ou juiz poderá decidir que quaisquer outras ações são
desleais a qualquer momento;
 Quaisquer atitudes antidesportivas, tanto interna ou externamente a partida, considerada de má intenção
acarretará em punição ou em desclassificação do jogador do Campeonato, a exclusivo critério da
Organizadora da Competição.
12.4 Pausas
Pausar o jogo a qualquer momento durante a luta, mesmo que acidentalmente, resultará na perda do round
(unicamente a critério do juiz).

INFRAÇÕES E PENALIDADES:
13. O participante que infringir qualquer das condições previstas neste Regulamento (notadamente aquelas
descritas nos subitens acima) será penalizado conforme descritos nos itens acima.
14. O participante que não se apresentar no horário designado para o início da realização de cada partida será
automaticamente desclassificado. No início de cada partida o número designado para o jogador será anunciado três
vezes no máximo no espaço de 90 segundos, após este período caso o jogador não se apresente será considerado
WO (winner out).
15. É expressamente proibida a participação de pessoas não inscritas no “1° Campeonato Street Fighter V 2016”,
em qualquer partida.
COMISSÃO ORGANIZADORA:
16. A Comissão Organizadora do “1° Campeonato Street Fighter V 2016” será formada por julgadores pertencentes
à empresa organizadora e organizadores técnicos contratados para tal finalidade.
17. A decisão da Comissão Organizadora será soberana, inquestionável e irrecorrível.
18. Os participantes competirão entre si, através de eliminação, levando à definição dos ganhadores, conforme
chaves montadas pela Comissão Organizadora, a seu exclusivo critério.
EQUIPAMENTOS:
19. Todos os consoles necessários para a realização do Campeonato serão disponibilizados pela Organizadora da
Competição.
20. Será de responsabilidade exclusiva do participante o funcionamento e a compatibilidade dos equipamentos que
pretender usar que não aqueles disponibilizados pela Comissão Organizadora, principalmente no que se refere à
performance do participante durante as Competições.
PREMIAÇÃO:
21. Os prêmios oferecidos a todos os participantes do “1° Campeonato Street Fighter V 2016” serão kits com
brindes em cada campeonato, totalizando 64 participantes por etapa. O kit consistirá de um pôster, uma faixa para
a cabeça tematizada com o logo do game e um kit com 16 cartões postais com as artes dos personagens do jogo.
RESTRIÇÕES:
22. Durante a realização do “1° Campeonato Street Fighter V 2016” e das respectivas Competições os participantes
deverão comunicar-se de maneira cordial e amigável. O uso de linguagem ou gestos vulgares, comportamento
agressivo, termos ofensivos, vulgares, discriminatórios ou preconceituosos, inclusive apelidos serão punidos nos
termos previstos neste Regulamento, com base em decisão soberana e irrecorrível aplicada pela Comissão
Organizadora.
23. O uso pelos participantes de trajes inadequados ou contendo nome, marca identidade visual de terceiros, bem
como o uso de qualquer outro material empregado durante as Competições serão penalizados com a
desclassificação.
24. Será terminantemente proibido o consumo, posse ou venda de bebidas alcoólicas ou derivados de fumo nas
dependências de onde será realizado o “1° Campeonato Street Fighter V 2016”.

25. Os participantes comprometem-se a não violar o direito a propriedade intelectual de terceiros, incluindo, mas
não se limitando, a não efetuar cópias ilegais de software, vídeos, imagens, jogos, músicas ou quaisquer outras
obras intelectuais protegidas, sob pena de desclassificação.

DISPOSIÇÕES GERAIS:
26. A organizadora fica desde já expressamente autorizada a divulgar a imagem, nome e som de voz de qualquer
participante inscrito, sem nenhum ônus ou pagamento a qualquer título, em todas as mídias, desde que vinculadas
à Competição e aos produtos da Organizadora, pelo prazo de 01 (um) ano contado da data do término do “1°
Campeonato Street Fighter V 2016”.
27. O participante concorda expressamente com a total isenção de responsabilidade da Organizadora por qualquer
dano ou prejuízo oriundo de sua participação nesta Competição.
28. O pedido de inscrição na Competição implica na aceitação automática, total e irrestrita de todas as disposições
do presente Regulamento.
29. A Organizadora não será responsável, e dessa forma não estará obrigada a indenizar os participantes, por falhas
de conexão, bem como por falha técnica de qualquer tipo, ou por qualquer outra que não esteja ao seu alcance
solucionar, incluindo, mas não se limitando, ao mau funcionamento eletrônico de qualquer rede, "hardware" ou
"software", linha telefônica, ou por qualquer falha humana e/ou técnica, dentre outras, que possam ocorrer
durante, ou posteriormente, à inscrição, bem como no decorrer das Competições, e que, dessa forma, venham a
prejudicar os participantes, individual ou coletivamente.
30. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer questões oriundas do “1° Campeonato
Street Fighter V 2016” ou deste Regulamento.

