
ROCKET LEAGUE   

PROVA DE MÉDIA DURAÇÃO   

1. Introdução  
 Estas regras seguem como base as diretrizes usadas na RLCS, que é o 
campeonato oficial dirigido pela Psyonix. As regras foram definidas com o intuito 
de promover uma competição justa e livre de comportamentos tóxicos. 
 

2. Estrutura do torneio 
  

2.1 Chave de grupos  
 

 Terão duas chaves, com cada uma admitindo dois times que serão 
sorteados,  na qual irão disputar as vagas para os próximos jogos, como indica 
o esquema a seguir.   
 

 
 

2.2 Jogos  
 

 As disputas das chaves serão feitas em partidas do tipo md3, em que o 
primeiro time que ganhar dois jogos avança para próxima chave. Até a disputa 
final, que é uma md5. 
 

2.3 Configurações 
 

• Arena padrão: escolha do organizador (recomendação DFH 
Stadium). 

• Tamanho da equipe: 3x3  
• Dificuldade de bot: sem bots 
• Mutators: nenhuma 
• Tempo de partida: 5 minutos 
• Acessível por: Nome/Senha 
• Plataforma: PS4, Nintendo Switch, Steam, Epic Games ou Xbox 

One 
• Servidor: South America (SAM) 

 

2.4 Controles 

  



 A utilização de todos controles padrões são permitidos além do mouse e 
teclado e outros periféricos pessoais, as restrições são quanto à programas 
externos maliciosos e a função macro ( por exemplo, botões turbo). 
 

2.5 Arenas  
 

 As arenas permitidas são as seguintes: 
Aquadome, Champions Field, Champions Field (Dia), DFH Stadium (Dia), DFH 
Stadium, DFH Stadium (Tempestade), Mannfield, Mannfield (Noite), Mannfield 
(Neve), Mannfield (Tempestade), Neo Tokyo, Salty Shores (Dia), Salty Shores 
(Noite), Starbase ARC, Urban Central, Urban Central (Amanhecer), Urban 
Central (Noite), Utopia Coliseum, Utopia Coliseum (Anoitecer), Utopia Coliseum 
(Neve), Wasteland, Wasteland (Noite). 
 

2.6 Hospedagem e Substituições 

 

 Antes de cada jogo, será definido pelo organizador qual equipe fica com 
a cor laranja e qual fica com a azul, após início do jogo, pode ser solicitada uma 
re-hospedagem se ambos os times concordarem com os problemas de conexão 
do servidor. Só é possível uma substituição por partida por problemas de 
conexão ou algum outro motivo. Antes do início do jogo, o nome e senha das 
salas serão informadas às equipes. 
 

2.7 Integrantes da equipe 
 

 Cada equipe pode ter um time com um máximo de 6 integrantes, tanto no 
time masculino, quanto no femino, sendo 3 deles titulares e até 3 substitutos. 
Previamente, deve ser informado os nicks dos jogadores. Equipes sem o mínimo 
de 3 jogadores registrados e presentes na partida são sujeitos a WO, tendo uma 
tolerância de até 10 minutos de atraso no jogo. 
 

2.8 Pontuação  
 

 Pontuações diferentes serão destinadas aos times, com base em suas 
colocações no campeonato. 
 

2.9 Conduta antidesportiva 

 

 Comportamentos tóxicos, como spam de “what a save” no chat ou 
comentários inapropriados levarão a desclassificação imediata da equipe. Pois, 
o cenário competitivo leva em seu âmago o respeito e espírito esportivo. Quando 
um jogador apresentar expressões ofensivas, ofensivas ou racistas para com 
seu oponente, ele será imediatamente desclassificado, sendo necessário um 
jogador substituto para que a partida possa continuar. 
 

3.  Fonte 
 

 https://sn9jpk.media.zestyio.com/RLCS-Season-9-Official-Rules---2019-
12-12-V3--for-localization-_por-BR.pdf 
 

https://sn9jpk.media.zestyio.com/RLCS-Season-9-Official-Rules---2019-12-12-V3--for-localization-_por-BR.pdf
https://sn9jpk.media.zestyio.com/RLCS-Season-9-Official-Rules---2019-12-12-V3--for-localization-_por-BR.pdf


 

4.Pontuação  

1ºlugar - 500 pontos  

  

2ºlugar - 300 pontos  

  

3ºlugar – 200 pontos  

  

4ºlugar - 100 pontos  

 


