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0. General Rules
Este regulamento servirá como regulamento do Bernard Chong CUP3. Essas regras se
aplicam a todos os jogadores.
Ao aceitar participar, você também concorda em cumprir as regras indicadas neste
documento. A organização reserva-se o direito de alterar qualquer ponto do regulamento ao
longo do campeonato, caso este entre em vigor, as alterações serão comunicadas a tempo.
Comunicação
Durante a competição, todas as comunicações serão realizadas através do Servidor Discord
da competição.
Qualificatórias
Regiões
As eliminatórias da competição serão divididas em 4 regiões, cada uma composta pelos
seguintes países:
Bernard Chong CUP3 APAC: Afeganistão · Austrália · Bangladesh · Butão · Brunei
Darussalam · Camboja · China · Ilhas Cook · Coréia do Norte · Fiji · Índia · Indonésia ·
Japão · Kiribati · Laos · Malásia · Maldivas · Ilhas Marshall · Micronésia (Estados Federados
da) · Mongólia · Mianmar · Nauru · Nepal · Nova Zelândia · Paquistão · Palau · Papua Nova
Guiné · Filipinas · República da Coréia · Samoa · Cingapura · Ilhas Salomão · Sri Lanka ·
Tailândia · Timor Leste · Tonga · Tuvalu · Vanuatu · Vietnã · Rússia
Bernard Chong CUP3 EMEA: Albânia · Argélia · Andorra · Angola · Áustria · Bahrein ·
Bielorrúsia· Bélgica · Benin · Bósnia e Herzegovina · Botsuana · Bulgária · Burkina Faso ·
Burundi · Camarões · Cabo Verde · República Centro-Africana · Chade · Comores · Croácia
· Chipre · República Tcheca · República Democrática do Congo · Dinamarca · Djibouti ·
Egito · Guiné Equatorial · Eritrea · Estônia · Etiópia · Ilhas Faroé · Finlândia · França ·
Gabão · Gâmbia · Geórgia · Alemanha · Gana · Gibraltar · Grécie · Guernsey · Guiné ·
Guiné-Bissau · Hungria · Islândia · Irã · Iraque · Irlanda · Ilha de Man · Israel · Itália · Costa
do Marfim · Jersey · Jordânia · Quênia · Kuwait · Letônia · Líbano · Lesoto · Libéria · Lébia ·
Liechtenstein · Lituânia · Luxemburgo · Macedônia · Madagascar · Malaui · Mali · Malta ·
Mauritânia · Maurício · Moldávia · Mônaco · Montenegro · Morrocos · Moçambique ·
Namíbia · Países Baixos · Níger · Nigéria · Noruega · Omã · Palestina · Polônia · Portugal ·
Catar · Romênia · Ruanda · San Marino · São Tomé & Príncipe · Arábia Saudita · Senegal ·
Sérvia · Eslováquia · Eslovênia · Somália · África do Sul · Espanha · Sudão · Suazilândia ·
Suécia · Suíça · Síria · Tanzânia · Togo · Tunísia · Turquia · Uganda · Ucrânia · Emirados
Árabes Unidos · Reino Unido · Cidade do Vaticano · Saara Ocidental · Iêmen · Zâmbia ·
Zimbábue
Bernard Chong CUP3 LATAM: Argentina · Bolívia · Brasil · Chile · Colômbia · Cuba ·
Equador · Guiana · Haití · Paraguai · Perú · Porto Rico · Suriname · Uruguai · Venezuela
Bernard Chong CUP3 NA+CA: Estados Unidos · Canadá · México · Guatemala · Belice ·
Honduras · El Salvador · Nicarágua · Panamá · Costa Rica · República Dominicana
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Os jogadores só terão a opção de jogar e se qualificar na região a que pertence o seu país
de residência. Se participarem de uma qualificação que não corresponda ao seu país, serão
desclassificados.
Datas de qualificação:
-NA+CA Open Bracket: 16 de julho e 22 de julho
-Torneio in-game NA+CA 1000: LINK
-LATAM Open Bracket: 16 de julho e 22 de julho
-Torneio in-game LATAM 1000: LINK
-EMEA Open Bracket: 15 de julho e 21 de julho
-Torneio in-game EMEA 1000: LINK
-APAC Open Bracket: 15 de julho e 21 de julho
-Torneio in-game APAC 1000: LINK
As qualificatórias para a Open Bracket serão realizados através do AppGrade (Download
aqui) em um formato de chaves (Bo3).
-Os jogadores só terão a opção de jogar e se classificar na região a que pertence seu
país de residência. Se participarem de uma qualificação que não corresponda ao seu
país, serão desclassificados e banidos da competição.
Temporada Regular
A temporada regular em cada região será composta por 24 jogadores divididos em 4 grupos
de 6:
-

18 jogadores convidados
6 jogadores classificados

A liga regular será em duas rodadas, ida e volta. Cada jogador jogará um total de 10
partidas no formato duelo.
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Datas da temporada regular.
Bernard Chong
CUP3 APAC

Bernard Chong
CUP3 EMEA

Bernard Chong
CUP3 LATAM

Bernard Chong
CUP3 N&C America

1 de Agosto
3 de Agosto
7 de Agosto
9 de Agosto
11 de Agosto
13 de Agosto
23 de Agosto
25 de Agosto

1 de Agosto
3 de Agosto
7 de Agosto
9 de Agosto
11 de Agosto
13 de Agosto
23 de Agosto
25 de Agosto

2 de Agosto
4 de Agosto
6 de Agosto
8 de Agosto
10 de Agosto
12 de Agosto
24 de Agosto
26 de Agosto

2 de Agosto
4 de Agosto
6 de Agosto
8 de Agosto
10 de Agosto
12 de Agosto
24 de Agosto
26 de Agosto

08:00 Horário de
Brasília

15:00 Horário de
Brasília

15:00 Horário de
Brasília

18:30 Horário de
Brasília (Quando a
LATAM terminar)

Critérios de Qualificação da Temporada Regular
A classificação dos grupos será regida pelos seguintes critérios na ordem apresentada:
1. Vitórias de cada Bo3
2. O confronto direto é ganho se houver 2 jogadores empatados
3. Diferença geral de ganho-perda ao longo da tempoerada regular (+1 por vitória, -1
por derrota).
4. Diferença de torres ao longo da temporada regular.
3. Finais Regionais
Os 3 primeiros classificados na temporada regular de cada grupo jogarão uma chave Bo3,
em formato duelo. O posicionamento da chave será pré-determinado de acordo com a
posição que tiver terminado na fase de grupos, sendo que a primeira terá uma vantagem na
rodada. Os 3 finalistas serão os que representarão sua região nas finais internacionais.
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4. Finais Internacionais
Os 3 primeiros colocados de cada região (um total de 12 jogadores) jogarão as finais
internacionais. A bracket será o seguinte:
Todos os jogos serão em uma base Bo3 no FORMATO DUELO.
1. Prêmios
TEMPORADA REGULAR *Os prêmios são detalhados para cada região*
1º: 1.000 €
2º: 500 €
3º: 250 €
FINAL INTERNACIONAIS
1º: 15.000 €
2º: 7.500 €
3º: 3.500 €
PRÊMIO TOTAL: 33.000€ / $40,000$ aprox.
Os prêmios são cumulativos entre as duas fases. A organização entregará os prêmios aos
vencedores no prazo de 90 dias a partir do final da competição.
Regras de arbitragem e competição
As partidas serão controladas por um árbitro, que terá autoridade total para fazer cumprir as
regras do jogo na referida partida. As decisões serão tomadas de acordo com o melhor
julgamento do árbitro de acordo com as regras do jogo, regulamentos da liga e o espírito do
jogo e serão baseadas na opinião do árbitro, que tem o poder de tomar as decisões
apropriadas no âmbito das regras do jogo. As decisões do árbitro sobre fatos relacionados
ao jogo, incluindo o remake, o reinício ou não de um jogo e o resultado do jogo, são finais.
Código de Conduta
Os jogadores e membros da equipe dvem sempre manter a cortesia para com seus
oponentes. Em particular, comportaamento violento ou linguagem que viole a dignidade das
pessoas não será permitido. Os jogadores integrantes da equipe devem ter em mente que
os jogos são transmitidos e, portanto, acessíveis aos menores. Os jogadores e membros da
equipe são obrigados a conhecer o regulamento de Bernard Chong CUP3 e estar atentos
às instruções dos árbitros durante as partidas. É proibido se deixar vencer ou jogar mal para
adulterar o resultado da partida, caso isso aconteça, será analisado pela comissão de
esportes e o jogador será penalizado. A organização da competição tem o direito de avaliar
e sancionar uma conduta irregular de um membro da equipe, incluindo, mas não se
limitando a, redes sociais, fóruns online, streams ou e-mails.
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Direito de modificar e aceitar o contrato
A organização reserva-se o direito de modificar as regras a qualquer momento que seja
necessário para garantir o fairplay e a integridade da competição.
Todos os jogadores que jogarem o Bernard Chong CUP3 aceitarão automaticamente tudo
o que for estabelicido neste regulamento.
Regras da Partida
Dutrante toda a competição, as partidas serão rigidas pelas seguintes regras
Clã
Todas as partidas serão disputadas em um clã criado pela organização. Os jogadores
devem estar dentro do clã entre cinco (5) e dez (10) minutos antes da partida. Se uma
mudança de clã for necessária, a organização fornecerá todas as informações para cada
jogador por meio do servidor Discord.
Cartas não permitidas
Uma carta que saiu recentemente será banida até que possa ser obtida por todos. A
organização pode proibir uma carta caso ela sofra problemas/bugs, avisando com
antecedência a todos os jogadores.
Ausência de jogo
Se um jogador não comparecer à partida sem aviso prévio, o adversário será declarado
vencedor da partida.
No caso de partidas posteriores à primeira, os jogadores devem estar atentos ao final da
partida antes da sua, pois, dependendo da duração, sua prórpia partida pode ser anterior ao
tempo estimado.
Lançamento do jogo
O jogador da casa será sempre o responsável por solicitar todos os jogos durante um
confronto e terá um minuto para solicitar o jogo, tanto para o adversário aceitar como para o
iniciar a partir do momento indicado pelo árbitro. Caso isso não seja feito, o árbitro executará
uma contagem regressiva, se neste tempo não for lançada/aceita, o jogador infrator perderá
1 jogo da partida.
Perda de conexão
Em caso de queda de conexão, o jogo será encerrado, sendo resultado válido para
classificação. Cada jogador será responsável por sua conexão. A revanche só será concedida
se o jogador vencedor conceder.
Proibição de transmissão
Os jogadores não podem transmitir nenhuma partida.
Termos e Condições da Supercell
As contas dos jogadores participantes podem ser investigadas pela Supercell por violações
dos termos de serviço e o resultado de tal investigação será compartilhado com o torneio.
https://supercell.com/en/terms-of-service/
Se um jogador vier a ser penalizado pela Supercell, esse jogador não poderá participar nesta
competição por qualquer motivo.
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