
LIVRO DE REGRAS - CS GO

Este documento descreve as regras oficiais que devem ser seguidas no Campeonato da
GAME SPACE, no qual todos os jogadores e equipes participantes concordaram respeitar
no ato da inscrição/participação. O não cumprimento destas regras pode acarretar
penalidades conforme descrito.

Fique atento, pois nossas regras estão em constante atualização para o melhor
andamento da competição.

Deve-se lembrar que é sempre a administração do torneio que tem a última palavra, e
que as decisões que não são especificamente atendidas ou detalhadas neste livro de
regras podem ser tomadas em casos extremos para preservar o fair play e o
desportivismo.

Nós da GAME SPACE esperamos que você, como um participante, espectador,
patrocinador ou imprensa tenha uma competição agradável e nós faremos o nosso
melhor para torná-la justa, divertida, emocionante e competitiva para todos os
envolvidos.

1. Introdução

1.1 Abrangência

As regras mencionadas neste livro de regras serão aplicadas exclusivamente na GAME
SPACE.

1.2 Termo de concordância

Os jogadores participantes devem estar de acordo com as regras descritas neste
documento. Qualquer objeção contra qualquer parâmetro deste documento, será
desconsiderado.

1.3 As alterações das regras

A administração da GAME SPACE se reserva no direito de alterar ou remover as regras,
sem aviso prévio em casos de emergência ou situações que possam atrapalhar o bom
andamento do evento. As novas regras serão publicadas neste livro com suas datas de
atualização. Será informada a atualização na página do evento no site da organização do
evento.



1.4 Administração do Torneio

Os Administradores do Torneio serão os responsáveis pelo entendimento e aplicação das
regras. No caso de eventuais erros de aplicação das regras por erros humanos
(administradores), nos reservamos ao direito de corrigir, seja revertendo resultados ou
aplicando a punição adequada mesmo após a data da ocorrência para manter o padrão
do evento para todos os participantes.

1.5 Fuso horário

A plataforma organizadora irá exibir os horários da partida de acordo com o fuso horário
de Brasília.

Verifique o fuso horário para que não seja penalizado por WO.

1.6 Participação de funcionários

Os jogadores não podem ser funcionários das empresas envolvidas direta ou
indiretamente no campeonato.

2. Elegibilidade das Equipes

2.1 Equipe

Para participar de nossos eventos exclusivos na plataforma é necessário atender a alguns
critérios, sendo eles:

● Time criado na plataforma com no mínimo 5 jogadores;
● Qualquer jogador que for participar por uma equipe é obrigatório a inscrição no

time criado na plataforma;
● Estar com todos os jogadores e completes inscritos na plataforma antes do

término do prazo de inscrição do torneio;
● Ter entre todos os seus players, no mínimo 3 jogadores do time base, com level

GC no mínimo 20;
● Ganhar uma vaga nos torneios organizados pela GAME SPACE;
● Ser invitado pela GAME SPACE para participação no torneio;

3. Regras Gerais

3.1 Contato com a Administração do Torneio

Os participantes podem entrar em contato com os administradores do torneio a qualquer
momento via página da partida para assuntos da partida, por mensagem na própria
página para dúvidas referentes ao campeonato ou mesmo no local do evento,
procurando pelo administrador do torneio.



Quando chamar um administrador na Página da Partida descreva no chat a razão do seu
chamado, dessa forma o administrador poderá ajudá-lo com maior rapidez assim que
atender ao seu chamado.

Também é possível entrar em contato através do e-mail, porém o tempo de resposta é
de até 72h após o recebimento: matheus@gamespace.com.br.

3.2 Código de Conduta

Todos os participantes dos eventos da GAME SPACE concordam em se comportar de
maneira adequada e respeitosa em relação aos outros.

Ofensa de qualquer participante à GAME SPACE será avaliada pelo juiz e pode acarretar
advertência ou punição direta à equipe infratora.

Em caso de reincidência, a equipe será desclassificada da competição e todas suas
partidas dadas como 0-0 a fim de não interferir na pontuação do grupo.

Caso haja ofensa por parte de dois times, independente da ordem de início, o juiz
decidirá se os times serão desclassificados ou se a partida deverá continuar.

3.2.1 Como reportar

O administrador deve ser chamado na página da partida ou pessoalmente, no caso de
evento LAN, no momento do ocorrido. O caso será analisado no mesmo instante ou caso
o juiz solicite, a partida deverá acontecer até o final e a decisão será após o término da
mesma. Ofensas por áudio devem ser gravadas para serem utilizadas como prova.

Jogadores com nickname ofensivo também serão avaliados pela administração em casos
de report e também serão punidos pelo código de conduta.

3.2.2 Provas

Apenas será levado em consideração provas obtidas através do site e servidores da
plataforma organizadora e GAME SPACE. Provas obtidas através de transmissões de
jogadores ou qualquer outro local não mencionado neste livro, não serão aceitas.

3.3 Conta do Jogo

Cada jogador deve ter sua conta de jogo em seu respectivo perfil na plataforma
CHALLENGER MODE vinculado com sua SteamID para Counter-Strike: Global Offensive.



Não é permitido que terceiros acessem a conta de outro jogador a fim de participar de
uma partida oficial. Não é levado como prova materiais providos por terceiros. Não é
permitido jogadores com banimento VAC.

3.3.1 Punição

Caso comprovado o ato, o jogador envolvido e a equipe que o utilizou, serão todos
banidos permanentemente e desclassificados de seus torneios atuais.

3.3.2 Provas

Todas as provas devem ter sua origem na investigação da organização com as
ferramentas que nossa plataforma nos possibilita ou provas consistentes de terceiros! As
provas são restritas à organização para dificultar a tentativa de burlar nosso método de
avaliação.

3.3.3 Uso de computador de terceiros

O uso de computadores de terceiros deve ser solicitado à administração com
antecedência para avaliação, caso o time não o solicite e seja identificado o uso irregular,
o time será punido de acordo com as regras deste documento.

3.4 Número de jogadores por time

A plataforma organizadora permitirá até 10 usuários dentro do time, podendo ser de
qualquer país ou nacionalidade. Porém, apenas 5 jogadores e 1 coach podem acessar o
servidor e esses jogadores devem respeitar o item 4 e 5 deste livro de regras.

3.5 Quantidade mínima de jogadores por equipe

Será considerado desistência quando um time estiver com 3 jogadores ou menos
cadastrados na Plataforma em até 2 minutos antes do horário programado para início do
torneio. Casos de força maior para extensão do tempo deverão ser analisados pela
administração do torneio no local.

Será declarada derrota para a equipe que estiver com 4 jogadores e não estiver
completa até 15 minutos após o horário agendado.

As duas equipes devem estar com os 5 jogadores no servidor para a partida iniciar. Caso
a equipe não esteja com seu time completo no servidor em até 15 minutos após o
horário agendado o administrador do evento deve ser notificado para verificar a situação
e se necessário estipular um prazo para a partida ser iniciada com no mínimo 4
jogadores, se mesmo assim a partida não iniciar será aplicado derrota para a equipe que
não estiver com o seu time dentro do servidor.



É permitido que o quinto jogador entre no servidor após o início da partida.

É de total responsabilidade das equipes o intervalo entre as partidas agendadas para o
mesmo dia.

Caso uma equipe não compareça por conta de uma partida do mesmo evento que ainda
estiver em andamento, o juiz deve estipular um prazo para a partida começar, caso não
inicie no horário estipulado pelo juiz será declarada vitória para a equipe presente.

3.6 Calendário e duração dos eventos

A organização tem o direito de alterar o início e o fim de eventos conforme fatores
internos ou externos. A decisão será informada no local do evento, publicada na página
do evento, nas redes sociais e no grupo de capitão dos times, caso haja.

As finais ocorrerão no último dia do evento e é obrigatória a participação para o
recebimento da premiação. A não participação no dia das finais eliminará
automaticamente o time, sem qualquer direito.

3.7 Demos e Replays

A plataforma organizadora se reserva no direito de reproduzir ou fazer o upload de todas
as demos dos jogos realizados.

Caso existam problemas com as demos da partida, a plataforma se compromete a fazer
o possível para recuperação delas.

Caso sejam perdidas, os motivos serão comunicados. Partidas não finalizadas não
possuem Demos.

3.8 Cheating e Fraude

Em caso de suspeita deverá ser feita uma denúncia pelo e-mail
matheus@gamespace.com.br com o link da partida/demo e o perfil do jogador.

Todas as denúncias são analisadas por uma comissão avaliadora específica em um prazo
máximo de 5 dias úteis. Caso exista uma decisão unânime entre os membros da
comissão, o jogador analisado será afastado pelo período de 9999 dias de todos os
campeonatos organizados pela GAME SPACE.

Ao participar de nossas competições, você concorda que esta decisão é absoluta e
indiscutível.



Ao jogar nos nossos torneios, seja em lobby ou competição, você aceita que esta
comissão é totalmente competente para analisar os jogadores e definir se são ou não
cheaters.

Todas as contas que forem ligadas ao jogador dado como cheater ou fraudador, serão
banidas dos nossos campeonatos. Todas as contas que o mesmo criar em um futuro
serão banidas de nossos campeonatos.

Equipes que tiverem jogadores suspensos por cheat ou fraude serão desclassificadas de
todos os eventos da temporada.

Caso algum jogador venha a ser suspenso após o fim de um evento, os resultados
anteriores à suspensão não serão alterados, mas o time perderá as vagas e as
premiações obtidas nos últimos 30 dias (caso não tenha sido entregue).

A GAME SPACE também se reserva ao direito de aplicar as sanções cabíveis aos
jogadores em caso de comprovada as denúncias apresentadas.

3.9 Falha no sistema e Servidores

Caso haja alguma falha no sistema as equipes devem parar a partida usando o comando
“!pause” e informar um administrador pela Página da Partida para que seja decidido o
que será feito.

Quando uma partida parar o administrador tentará restaurar a partida, caso não seja
possível a partida será reiniciada independente do resultado atual.
3.9.1 Ping alto

Caso 3 ou mais jogadores de um time ou 6 no total da partida estiverem com ping
superior a 120ms, deverá ser utilizado os timeouts do jogo para que resolução do
problema tão logo seja identificado.

Caso os problemas não sejam solucionados nesse tempo o time será desclassificado.

Caso o problema aconteça com ambos os times, a resolução do problema deverá ser
endereçada da mesma forma.

Se ambos os times não resolverem, ambos serão desclassificados e será aplicada a regra
do WO para o seguinte do torneio.

Regra válida somente para jogadores residentes no Brasil.



3.9.2 Queda do servidor

A organização tentará restaurar a partida no round anterior à queda, caso seja possível.
Caso não exista a possibilidade a partida será reiniciada do 0x0. Caso uma das equipes
não concordem com tal medida será aplicado WO.

Caso tenha problemas no servidor, antes das partidas os times devem aguardar a
resolução do problema, acompanhado das informações recebidas pela organização. Caso
algum time não aceitar aguardar a retomada do servidor, estará automaticamente
eliminado do torneio.

Caso ambas as equipes não concordem com tal medida, ambas serão desclassificadas.

3.9.3 Backups durante a partida por motivos externos

Será realizado o backup somente se o jogador cair durante o freeze time e a equipe deve
aplicar o pause antes do início do round, após isso mesmo que jogadores travem ou
caiam durante o round não será realizado backup.

Somente será realizado o backup neste caso se a equipe adversária concordar. O
administrador deverá ser chamado na página da partida para realizar o backup.

3.9.4 Rematchs

Caso seja necessário por algum motivo realizar rematch da partida que não por motivos
descritos acima, serão realizados novos vetos.

3.10 Atualização da versão do servidor de Counter Strike

Caso haja alguma atualização do jogo durante uma partida poderá ser solicitado pause
pelos administradores para que o servidor seja atualizado e a partida restaurada, não é
possível reverter a versão do jogo ou impedir de ser atualizado, nossos servidores
somente funcionam na última versão do jogo.

Na hipótese de um jogador sair do servidor durante uma atualização será
responsabilidade das equipes usarem o comando “!pause” na partida, saírem do servidor
e comunicar um administrador para que a partida seja restaurada após a atualização do
servidor.

Se as equipes não atenderem a solicitação de pause dos administradores e a partida
encerrar, o resultado final não será desconsiderado.

Caso Jogadores não entrem no servidor antes do prazo específico e aconteça atualização
após este tempo de entrada o time fora do servidor será penalizado por WO.



3.11 Espectadores

Apenas jogadores e coachs das equipes participantes da partida podem estar nos
servidores da mesma.

A GOTV é permitida apenas para os narradores, streamers ou canais autorizados pela
GAME SPACE.

Qualquer transmissão não autorizada pela GAME SPACE será passível de denúncia à
plataforma usada. Caso a transmissão seja feita por algum time ou player do jogo, o
time será automaticamente banido do Torneio.

4 - Formato da competição

4.1    GAME SPACE 2022

O modelo de campeonato será em chaveamento mata-mata, ou seja, sequência de jogos
ou disputas em que se procura a classificação de uma ou mais equipes por meio de
confrontos diretos e obrigatórios.

Após cada etapa uma equipe avança e enfrenta a classificada da próxima chave,
sucessivamente até restar apenas 1 equipe, a vencedora do torneio.

A quantidade de chaves será definida pela quantidade de equipes selecionadas, cabendo
tal decisão à direção.

Todos os horários podem sofrer alterações para adequação da tabela de acordo com a
quantidade de times.

Os jogos que serão transmitidos são de escolha dos organizadores.

Os organizadores podem, por sua escolha, ceder os direitos de transmissão a streamers
ou canais parceiros para transmissão de jogos em que houver coincidência de horários.

Players que stremarem os jogos de seus times em canais próprios ou de terceiros terão
W.O. aplicado aos seus jogos. Caso não haja outros jogos a serem realizados pelo time,
será aplicado a eliminação do torneio.

5 - Lineup e substituição de jogadores

5.1 Lineup

A escalação oficial (“time base”) de uma equipe são os 5 jogadores que participaram da
primeira partida no campeonato. Durante o torneio, a equipe deve permanecer com 3
jogadores da escalação oficial (“time base”) jogando todo o campeonato.



O time não poderá fazer alterações de lineup e somente completes cadastrados antes do
campeonato poderão substituir no máximo 2 jogadores

5.1.1 Complete na primeira partida

Ao utilizar complete na primeira partida, a administração deve ser notificada no chat da
Página da Partida para ser avaliado o uso do jogador, caso seja reportado após a partida,
o jogador será considerado membro da lineup.

5.1.2 Jogador base inativo

Quando um jogador não fizer mais parte da equipe é importante que ele seja retirado da
mesma na plataforma para que não seja considerado player ativo pela administração.
Um jogador apenas deixará de ser da base caso não jogue a primeira partida e não
tenha alertado sobre uso de complete na primeira partida.

5.2 Substituição de jogadores da lineup

Só é permitida a substituição de 2 jogadores por etapa. Os jogadores podem alterar sua
base durante a competição caso o limite de substituição ainda não tenha sido alcançado
para aquela etapa, se ultrapassado o time será desclassificado. Se a substituição for
realizada após a última partida do time em qualquer etapa, ela será válida apenas para a
próxima etapa.

5.3 Jogadores permitidos

Durante o campeonato: será permitido apenas jogadores que não estejam participando
por nenhuma outra equipe do mesmo Campeonato, mesmo que o jogador tenha
participado como complete por uma equipe, se ele já jogou o Campeonato, não poderá
jogar novamente, mas poderá jogar Campeonato se a equipe em que ele participou no
Campeonato não tenha classificado para o Campeonato.

5.4 Reportar

Qualquer infração da regra deve ser reportada à administração do torneio imediatamente
através dos canais de contato do item 3.1.

6 - Reservas (complete)

6.1 Jogadores completando para outras equipes

É permitido no máximo 2 completes por equipe em uma partida, na partida em que for
utilizado complete é necessário ter no mínimo 3 jogadores do time base, ou seja, mesmo
que o time realize alterações de 2 jogadores na primeira partida que define a lineup, ele



pode usar 3 da base atual com mais 2 completes, porém há um limite que é informado
no item 6.1.1. O jogador deve estar cadastrado dentro do time na plataforma
organizadora, caso contrário não conseguirá entrar no servidor.

6.1.1 Limite de partidas

O time pode utilizar complete em no máximo 3 partidas. Caso o time precise utilizar
completes diferentes em mais de 3 partidas será necessário entrar em contato com a
administração do torneio para avaliação e se necessário permitir o uso em mais jogos,
caso contrário a equipe poderá ser punida com a desclassificação do torneio.

Se for verificado que o jogador participou de mais de 3 jogos completando para a mesma
equipe, ele será considerado membro da lineup e se o limite de alterações for
ultrapassado, a equipe será punida com a desclassificação do torneio.

6.1.2 Jogadores permitidos

Durante o Campeonato: será permitido apenas jogadores que não estejam
participando por nenhuma outra equipe do mesmo Campeonato, mesmo que o jogador
tenha participado como complete por uma equipe, se ele já jogou o Campeonato, não
poderá jogar novamente, mas poderá jogar o Campeonato se a equipe em que ele
participou no Campeonato não tenha classificado para Campeonato.

6.1.3 Punição

Em caso de vitória da equipe irregular, a partida com escalação indevida será alterada
para WO 1x0.

O report deve ser realizado o mais breve possível através dos canais de comunicação
descritos neste regulamento para a desclassificação da equipe, dependendo da posição
onde a equipe for desclassificada, os resultados anteriores serão alterados ou não.

6.2 Substituição com a partida em andamento

É permitido a substituição de um jogador durante uma partida, desde que respeite todo
o item 5.

Caso o time precise substituir por mais de uma vez o jogador, será necessário obter
autorização da administração, chamando um administrador na página da partida e
explicando o motivo. Mas o jogador substituído não poderá retornar a partida, em
partidas MD3 não será permitido retornar no próximo mapa.



6.2.1 Punição

Se o jogador substituído retornar a partida, a administração deverá ser alertada
imediatamente, caso seja reportado ao final da partida e o resultado da partida for a
favor do time irregular, o WO será aplicado.

Se ocorrer durante os playoffs da competição, a administração avaliará e determinará a
punição.

7 - Horário das partidas e agendamentos

7.1 Limite de tempo para liberar o servidor

Os times deverão terminar os vetos dentro do prazo de 5 minutos após o horário
agendado da partida, caso o time esteja ausente e não libere o servidor, o time deve
solicitar o WO (1x0) chamando um administrador na página da partida.

Se a solicitação for feita após o time prosseguir com os vetos ou liberar o servidor no
limite do tempo, ela não será aceita independente do prazo de 5 minutos ter sido
ultrapassado.

Não será aplicado o WO se o time realizar o veto nos últimos segundos e solicitar o WO
para o adversário propositalmente.

Ficando comprovado a má-fé do time na realização dos vetos, a administração verificará
se será o caso de punição, podendo ir de advertência, perda de round, mapa ou WO.

7.1.1 Limite de tempo para entrar no servidor

O time deve entrar com no mínimo 4 jogadores na partida e iniciar dentro de 10 minutos
após o horário agendado da partida, não será permitido o pause para estender este
tempo, o time precisa jogar o primeiro round para dar pause neste caso.

Se a equipe não iniciar dentro do prazo estipulado, o administrador deve ser chamado
através do botão “chamar um administrador” para verificar o motivo, se necessário será
dado um tempo extra ou o WO será aplicado.

O report deve ser realizado no momento do ocorrido, não será aceito report ao final da
partida.

7.1.2 Entrada de player durante a partida

É permitido que o quinto jogador entre no servidor após o início da partida. É de total
responsabilidade das equipes o intervalo entre as partidas agendadas para o mesmo dia.



8 - Coach no servidor da partida

É permitido que cada equipe tenha um coach acompanhando as partidas nos servidores.
8.1 Uso do comando de coach

Não é necessário o uso de comando para acessar a partida como coach, basta o jogador
ter a posição de jogo dentro do time como “coach” e entrar no servidor, o sistema vai
forçar o modo coach após o round faca automaticamente.

O coach apenas pode acessar o servidor durante o aquecimento ou pause, caso contrário
será expulso do servidor.

O Bug do Coach caso seja utilizado, toda a equipe será desclassificada assim como
banida permanentemente se confirmado a beneficiação dos jogadores!

O formatos de ingresso no servidor poderá ser alterado pelos organizadores a seu critério
para o correto andamento das partidas.

8.2 Limite de coach por partida

É limitado o uso de apenas 1 coach por time dentro do servidor.

9 - Regras específicas de Counter Strike : Global Offensive

9.1 Mapas

● de_inferno
● de_nuke
● de_mirage
● de_Vertigo
● de_overpass
● de_dust2
● de_ancient

9.2 Partidas melhor de um

Os times devem vetar os mapas pela Plataforma de maneira alternada até que reste um
mapa a ser jogado.

9.3 Partidas melhor de três

● Time A veta um mapa;
● Time B veta um mapa;
● Time A escolhe um mapa (o lado será decidido em uma disputa de round faca);



● Time B escolhe um mapa (o lado será decidido em uma disputa de round faca);
● Time A veta um mapa;
● Time B veta um mapa;

Em caso de empate, será utilizado o mapa restante para a terceira partida (o lado será
decidido em uma disputa de round faca).

9.4 Uso do pause

Quando necessário realizar um pause a equipe deve ter atenção a qual pause será
escolhido, atualmente são dois tipos: !pause e !tec.

O Pause tático será utilizado através do comando !pause no chat da partida, caso seja
utilizado durante o freeze time a partida será pausada no round atual, caso contrário
apenas no próximo round.

É permitido por equipe o uso de até no máximo 3 pauses táticos de 45 segundos por
mapa jogado, após isso o comando de !pause não será mais permitido na mesma
partida.

O Pause técnico será utilizado através do comando !tec ou .pause no chat da partida,
caso seja utilizado durante o freeze time a partida será pausada no round atual, caso
contrário apenas no próximo round.

É permitido o uso de apenas 1 pause técnico de até 3 minutos por mapa para cada
equipe.

Caso a equipe abuse da função pause técnico, o administrador deverá ser chamado
através do botão “Chamar admin” na Página da Partida durante o jogo, reclamações após
a partida finalizada não serão aceitas.

9.5 Uso de Bugs e Glitches

O uso intencional de bugs, glitches ou erros do jogo serão avaliados pela Diretoria de
Torneios e a equipe será penalizada com a vitória do oponente por 1x0.

9.6 POV

O jogador não é obrigado a gravar POV, acusações de cheating serão analisadas pela
demo da partida.

O administrador do campeonato pode eventualmente solicitar que determinados
jogadores gravem sua POV para análise e caso não entreguem a POV em até 1h após a
partida o resultado da partida será revertido para 1x0.



DIREITO DE IMAGEM E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Ao participar do evento, você concorda que qualquer material de apoio enviado em
relação a você e sua equipe, foram criados legalmente e são trabalhos originais.

Você declara e garante que os materiais não infringem ou se apropriam indevidamente
dos direitos de propriedade intelectual de terceiros, e você irá garantir e defender a
administração do evento e seus respectivos parceiros, acionistas, agentes, gerentes,
diretores, oficiais, e suas respectivas afiliadas (coletivamente, as "Partes da
Organização") isentas de quaisquer danos, perdas, custos (incluindo honorários
advocatícios), responsabilidades e causas de ação decorrentes ou em conexão com
violação real ou alegada de direitos de propriedade intelectual de terceiros pelo uso
autorizado dos materiais.

Você concede às Partes da Organização o direito absoluto, mundial e irrevogável e a
permissão irrestrita de usar o conteúdo de qualquer gravação (incluindo vídeo, voz e
formatos escritos) feito ou feita durante sua participação no evento, para usar,
reproduzir, distribuir, modificar e exibir palavras, escritos, semelhança, imagem, voz,
nome e aparência.

Como tal, podem ser incorporados em quaisquer documentos, fotos, gravações de vídeo,
fitas de áudio, imagens digitais e semelhantes, incluindo qualquer trabalho derivado dos
mesmos, feitas em nome de uma parte da organização em conexão com sua
participação, incluindo seus materiais de argumento de venda (doravante coletivamente
denominados "Gravações").

Você concorda que as Partes da Organização têm o direito absoluto de criar tais
Gravações em conexão com o presente e que possui propriedade total de tal material e
pode usar tal material para qualquer propósito consistente com seus fins comerciais,
incluindo usos promocionais, comerciais, educacionais e de testemunho em vídeos,
publicações, anúncios, comunicados à imprensa, sites ou qualquer outro material
promocional, depoimento, comercial ou educacional em qualquer meio.

Você reconhece que não receberá qualquer compensação pelo uso de tais imagens,
vídeo, semelhança, aparência ou conteúdo, e as renúncias e liberações que você concede
ao participar são em consideração à administração do evento permitindo sua participação
no evento e qualquer boa vontade ou publicidade que você obtém como resultado de sua
participação.

Você entende que as “Gravações” devem ser de propriedade exclusiva das Partes da
Organização, incluindo, se aplicável, suas respectivas afiliadas, parceiros comerciais e
representantes; nem você nem qualquer terceiro terá quaisquer direitos de possuir ou
usar as Gravações de qualquer forma, a não ser autorizado pela mesma.



Na medida em que quaisquer nomes, logotipos ou marcas (doravante as "Marcas")
estejam incluídos nas Gravações, você concede, em nome do titular de tais Marcas, às
Partes da Organização, um título não exclusivo, não transferível, licença limitada para
usar as Marcas, somente como aparecem nas Gravações e como as Gravações são
posteriormente usadas em mídia de marketing e promoção.

Você representa e garante que tem autoridade para conceder tal licença em nome do
titular das Marcas.

As Partes da Organização não usarão, registrarão ou tentarão registrar em qualquer
jurisdição qualquer uma das Marcas.

Todo o uso das marcas e todo o fundo de comércio associado a elas reverterá
exclusivamente para o benefício do titular de tais marcas, e o titular terá todo o título de
direito e interesse nas e para as marcas.

Ao realizar sua inscrição para o torneio, o interessado concorda e permite o tratamento
de seus dados e informações pelo parceiro Conext Agenzia Softwares Ltda, manifestando
consentimento livre, expresso e informado com relação ao referido tratamento. Caso
discorde, o interessado não deve prosseguir com o cadastro ou inscrição no torneio.

As disposições detalhadas do atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do
Brasil (“LGPD”) estão disponíveis no CONTRATO DE PATROCÍNIO DO PARCEIRO. O
interessado tem o direito de acessar, retificar, solicitar a portabilidade de seus dados e
apagar seus dados, além de autorizar o tratamento desses dados pela CONTRATADA.

O interessado tem o direito de contestar e restringir o tratamento de seus dados
pessoais ou de revogar o consentimento dado ao parceiro Conext Agenzia Softwares Ltda
com base nesse consentimento. O interessado também tem o direito de peticionar em
relação aos seus dados perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”).

O interessado é o único responsável pelas informações fornecidas quando do cadastro na
Ferramenta, a GameSpace não se responsabiliza por dados incorretos ou inverídicos
apresentados pelo Parceiro. O Parceiro se responsabiliza, também, por manter
atualizadas todas as informações e dados pessoais e de contato disponibilizados.

O parceiro, através de sua ferramenta Agenzia Mkt, está integrada por API 's nas redes
sociais Facebook e Instagram, o que permite a publicação automatizada de conteúdo nos
formatos aceitos em tais redes sociais.

O interessado, ao se cadastrar para algum dos torneios do evento, irá vincular sua rede
social a ferramenta Agenzia Mkt (Vinculação), e estará operacionalmente habilitando a
ferramenta Agenzia Mkt a publicar de forma automatizada os conteúdos em suas redes
sociais, que só poderá ocorrer após o aceite e as regras descritas neste instrumento.



O parceiro, conforme as regras deste Termo de Adesão, estará autorizada pelo
interessado a publicar, através da ferramenta Agenzia Mkt, 1 (uma) publicação em suas
redes sociais com Vinculação, durante o evento.

A responsabilidade pela criação dos conteúdos, publicação e quaisquer questões
advindas desta vinculação são do parceiro Conext Agenzia Softwares Ltda.

O interessado poderá, a qualquer momento, solicitar ao parceiro Conext Agenzia
Softwares Ltda, a exclusão de sua rede social e de seus dados dos seus cadastros.

Contexto e considerações finais

O modelo de campeonato será em chaveamento mata-mata, ou seja, sequência de jogos
ou disputas em que se procura a classificação de uma ou mais equipes por meio de
confrontos diretos e obrigatórios.

Após cada etapa uma equipe avança e enfrenta a classificada da próxima chave,
sucessivamente até restar apenas 1 equipe, a vencedora do torneio.

A quantidade de chaves será definida pela quantidade de equipes selecionadas, cabendo
tal decisão à direção.

A critério exclusivo da organização do evento o modelo dos jogos poderá ser alterado
para adequar à melhor experiência para os jogadores e ao evento.

Das Reponsabilidades

A GameSpace é responsável apenas pela administração do torneio dentro das
plataformas de jogo, bem como da transmissão nos canais oficiais a que tem direito.

Qualquer questão não relacionada a estas situações, tais como problemas de rede,
internet, mal funcionamento dos equipamentos, gestão do local do evento, problemas
entre players, com staff do evento, dentro outros, mas não se limitando a estes, devem
ser endereçados diretamente a um representante da Campus Party no local do evento.


