
 Regulamento Counter Strike 
 
1. Da Estrutura da prova:  

1.1. Participantes: 4 Times, 1 time por equipe;  
1.2. Modo:  
Competitivo (5x5), a ser realizado na plataforma de organização de partidas           
Faceit, sendo que cada time deverá criar um lobby privado no site e enviar              
(e/ou aceitar) um desafio apenas para o time que será seu adversário no             
torneio, ignorando os outros times do site;  
1.3.Veto de Mapas:  
Os vetos de mapas das eliminatórias devem ser realizados através da Faceit,            
de acordo com as regras do site. Nas finais, em que são escolhidos 3 mapas,               
os vetos são realizados de maneira diferente: Inicialmente, cada equipe bane           
um mapa, em seguida, cada equipe escolhe um mapa, e, por final, cada             
equipe bane um mapa, restando somente um, o último mapa. 
A decisão de quem começa os vetos será feita através de uma moeda, cada              
equipe escolhe cara ou coroa, e quem ganha é quem dá início a fase de               
vetos. 

 
2. Dos Times:  

2.1.Integrantes:  
Cada equipe deverá informar os nicknames tanto na Faceit quanto na Steam            
de cada integrante.  

 
3. Pontualidade no início dos jogos:  

Ao ser chamado para iniciar uma partida, o time terá no máximo 10 minutos              
para configurar qualquer aspecto necessário nos computadores, entrar na         
sua conta na Steam e no Faceit, entrar no lobby criado pelo capitão da              
equipe e entrar no servidor após o veto de mapas. Em caso de             
descumprimento, o time será punido com desqualificação.  
 

4. Comunicação:  
Durante a partida, não será tolerada nenhuma comunicação de qualquer tipo           
entre os jogadores e qualquer um que não faça parte dos administradores da             
prova. Se for descoberta qualquer comunicação desse tipo, o time sofrerá, a            
critério dos organizadores, uma punição, e poderá inclusive sofrer derrota          
instantânea. Por isso, todos jogadores deverão se comunicar através do          
discord oficial da gincana. 
 

 
 5. Das Etapas do Campeonato: 

5.1. Confrontos iniciais: 
CONFRONTO 1: Equipe A x Equipe B (uma partida)  



CONFRONTO 2: Equipe C x Equipe D (uma partida)  
 

Equipes A, B, C e D serão determinadas por sorteio. 
 

5.2. Classificatórias 
CONFRONTO 3 (uma partida): vencedor do confronto 1 x vencedor do           
confronto 2 

O vencedor deste confronto está na final. 
 

CONFRONTO 4 (uma partida): perdedor do confronto 1 x perdedor do           

confronto 2  
O perdedor deste confronto está eliminado. 

 
CONFRONTO 5 (uma partida): Perdedor do confronto 3 x vencedor do           

confronto 4  

O perdedor está eliminado, o vencedor está na final. 
 

5.3 Final 
 Vencedor do confronto 5 X Vencedor do confronto 3 (md3) 

 
6. Pausa:  

Aplica-se às regras de pausa da Faceit (3 pausas que devem totalizar no             
máximo 5 minutos por time a cada partida) 

 
7. Conduta antidesportiva e punições 
 

Comportamentos tóxicos, como spam de “what a save” no chat ou           
comentários inapropriados levarão à desclassificação imediata da equipe,        
pois o cenário competitivo carrega em seu âmago o respeito e o espírito             
esportivo. Se insultos forem realizados por qualquer membro da equipe,          
jogador ou torcedor, implicarão a penalização da equipe ou, ainda, a           
eliminação do(s) agressor(es) do evento. Se houver condutas        
desrespeitosas, o comitê de organização da gincana deliberará sobre as          
punições.  

  
As seguintes ações serão consideradas falta de espírito esportivo: o uso de            
qualquer programa malicioso; desconectar intencionalmente; qualquer tipo de        
atitude antidesportiva; uso de um jogador não informado previamente;         



comunicação de qualquer tipo com pessoas que não façam parte do próprio            
time ou dos organizadores ou deixar o oponente vencer uma partida           
intencionalmente. Se for detectada qualquer falta de espírito esportivo de          
algum jogador, o jogador infrator, a critério dos organizadores, poderá sofrer           
punição e, em caso de recorrência, o time sofrerá derrota instantânea; caso            
volte a ocorrer anti-jogo por parte de algum jogador do mesmo time, o mesmo              
será desqualificado da prova. 
 

8. Empate:  
Caso haja empate de rodadas vencidas pelos times, será adotada a regra da             
Faceit (prorrogações até que haja o desempate). 
 

9. Pontuação 

Duração da prova: 

(Marque com um X) 

Pontuação da prova: 

1º 
lugar 

2º 
lugar 

3º 
lugar 

4º 
lugar 

Longa  650 375 250 125 

Média  X 500 300 200 100 

Curta   375 225 150 75 

 


