
 

 

 

LIVRO DE REGRAS - FREEFIRE 

 

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 durante os 

torneios organizados pela GAME SPACE, sejam de forma online ou presencial.  

 

1.2 Termo de concordância 

 

Os jogadores participantes devem estar de acordo com as regras descritas neste 

documento. Aqueles que não concordarem com os termos deste livro de regras, devem se 

abster de participar dos torneios online e presenciais organizados pela Game Space. 

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. No caso de eventos presenciais, a alteração das regras no prazo 

de até 24 horas do início do evento, serão atualizadas via msg de texto ou pelos 

organizadores no local 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 proprietários ou funcionários das empresas envolvidas direta 

ou indiretamente no campeonato. 

 

FREEFIRE - GAME SPACE 

 

2. Regras Gerais  

 

Qualquer jogador que queira participar do torneio FREE FIRE da CAMPUS PARTY e 

organizado pela GAME SPACE, deverá seguir as regras deste playbook, sob pena de ser 

impedido de participar ou de ser desclassificado.  

 

 

● Os jogadores precisam ser participantes de uma única equipe;  

 

● Fazer apenas um registro do time no torneio;  

 

● e aceitar tudo imposto pela GAME SPACE, pelo Garena e pelo livro de Regras a 

qualquer momento do torneio; 

 

● A classificação indicativa do Free Fire é de 14 anos. Os jogadores menores de 18 

anos, precisam de autorização dos responsáveis para jogar. A autorização deverá 

ser escrita pelos responsáveis, assinado com assinatura igual ao documento de 

identificação, e enviado junto com documento de identificação do assinante e do 

jogador para o e-mail: matheus@gamespace.com.br 

 

 

Em caso de dúvidas, os jogadores devem acessar algum representante do Campus Party 

ou falar com algum representante da Game Space. 

 

mailto:matheus@gamespace.com.br


 

 

A organização se reserva no direito de alterar as regras do campeonato de forma ao melhor 

funcionamento do torneio, sem que isso implique em qualquer violação aos direitos e 

regras pré-existentes do torneio.  

 

2.1. Código de conduta  

 

Todos os participantes dos torneios oficiais de Free Fire deverão seguir todas as regras de 

conduta descritas neste livro de regras e nos termos de uso.  

 

Qualquer pessoa que falhe em segui-las estará sujeito a levar advertências, ser penalizado 

ou até mesmo desqualificado.  

 

2.2 Da integridade competitiva  

 

É esperado que todos os participantes estejam sempre tentando o seu melhor em qualquer 

Torneio de Free Fire conduzido pelo GAMESPACE.  

 

Pessoas que violarem essa regra estarão sujeitos a penalidades a critério exclusivo dos 

administradores do Torneio. 

 

Participantes que conspirarem com outras pessoas, sejam eles outros jogadores ou 

pessoas de fora da competição, com o intuito de enganar, trapacear ou ganhar qualquer 

tipo de vantagem serão desclassificados.  

 

Segue a lista de alguns tipos de atos de conspiração:  

 

● Qualquer tipo de acordo entre participantes ou pessoas de fora para que alguém 

não participe de algum jogo da competição;  

 

● Qualquer tipo de acordo para dividir dinheiro ou qualquer outra forma de 

compensação; 

  

● Receber, dar sinais ou qualquer outro tipo de informação interna ou externa que 

possa privilegiar algum participante;  

 

● Hack - Qualquer tipo de modificação no cliente do jogo Garena Free Fire, incluindo 

o uso de aplicativos de terceiros para ganhar alguma vantagem no jogo.  

 

● Apostas - É proibido qualquer tipo de apostas relacionada às competições da 

Garena Free Fire; 

 

● Fire Impostor - Usar a conta de outro jogador para participar de um torneio, ou, 

deixar outra pessoa usar a sua conta para participar de um torneio; 

 

● Desconectar intencionalmente sem nenhuma aprovação dos moderadores;  

 



 

 

● Exploiting - Abusar de qualquer defeito do jogo para vantagem própria.  

 

O moderador do torneio pode a qualquer momento adicionar qualquer violação de conduta 

que ache relevante a um caso específico. 

 

2.3 Uso de bug 

 

1.4.1 Uso de um BUG: não jogará a queda seguinte, se for a última queda do último dia, 

a última queda será cancelada e os pontos subtraídos.  

 

1.4.2 Uso do segundo BUG: Desclassificado toda a equipe!  

 

OBS: Qualquer caso de BUG vai ser analisado pela equipe de admins/specs, havendo 

provas, começaremos as punições.  

 

2.4 Do comportamento do jogador  

 

Os participantes não podem usar nenhum tipo de linguagem que contenha palavras 

obscenas, difamatórias, machistas, vulgares, libidinosas e/ou racistas que sejam ofensivas 

com o próximo.  

 

Os participantes não serão permitidos a usar esse tipo de linguagem em qualquer evento 

voltado para o público, entrevistas ou em suas redes sociais.  

 

Abusar de moderadores oficiais do torneio, outros participantes ou qualquer pessoa que 

esteja relacionado aos eventos do Free Fire não será tolerado.  

 

Todos os participantes e seus convidados (se tiver) devem tratar todos os indivíduos com 

o máximo de respeito.  

 

Ademais, qualquer conversa privada entre um jogador e um moderado não pode ser 

vazada em nenhuma circunstância para o público, se um jogador vier a fazer isso ele e 

seu time estará sujeito a ser penalizado ou desclassificado da competição.  

 

Qualquer pessoa que descumpra essas regras estará sujeita a ser penalizada da forma em 

que o moderador achar conveniente.  

 

2.5 Uso de Imagem  

 

Por estar participando de um torneio organizado pela GAMESPACE, todos os times e 

participantes precisam aceitar que o organizador possa usar a imagem deles em materiais 

promocionais, tais como: brasão do time; fotos dos participantes; vídeos de entrevistas, 

divulgação na live e materiais promocionais em redes sociais, entre outros.  

 

 

 



 

 

3. Regras do Torneio  

 

3.1. Fase do torneio – CHAVEAMENTO – MATA-MATA  

 

O formato das partidas será no modo clássico Battle Royale. 

 

A organização se reserva ao direito de alterar o modo de jogo a seu exclusivo critério, 

observando o objetivo de trazer uma melhor experiência ao evento. 

 

O torneio contará com até 48 times que jogarão no formato eliminatório. Todos os jogos 

ocorrerão no dia 08.04.2023 a partir das 10h00. 

 

OS JOGADORES DEVEM ESTAR NA ARENA DE GAMES DA CAMPUS PARTY 30 MINUTOS 

ANTES DO INÍCIO DA PARTIDA. A AUSÊNCIA DO TIME IMPORTARÁ EM 

DESCLASSIFICAÇÃO O TORNEIO. (Caso excepcionais serão analisados pela Organização.) 

 

Os times podem se inscrever no torneio até o horário de início.  

 

Caso ainda haja vagas, os times podem se inscrever durante o torneio.  

 

Os times podem manifestar o interesse em participar dos torneios entrando em contato 

com os organizadores. Mas apenas o check-in na arena no dia do evento garante a vaga 

à equipe. 

 

Apenas times completos podem se inscrever.  

 

Os 48 times iniciam o torneio em 4 grupos com 12 times.  

 

Os grupos serão divididos em A, B, C e D, onde haverá 01 queda por grupo; 

 

Os 6 melhores times do Grupo A e os 6 melhores times do Grupo B se enfrentam na 

primeira semifinal.  

 

Os 6 melhores times do Grupo C e os 6 melhores times do Grupo D se enfrentam na 

segunda semifinal. Esta rodada terá 1 queda por grupo. 

  

Os 6 melhores times da Primeira Semifinal e os 6 melhores times da segunda Semifinal 

avançam para a Final. A Final terá 3 quedas.  

 

Havendo disponibilidade de tempo, a Organização poderá aumentar o número de quedas 

das fases; 

 

Todas as quedas serão transmitidas nos canais da Campus Party e da Game Space. 

 

É vedado a qualquer jogador ou organização transmitir qualquer partida, inteira ou 

parcialmente, sem autorização da Organizadora. 



 

 

 

Qualquer transmissão sem autorização que for verificada, importará na desclassificação 

do time do torneio. Se o torneio já tiver encerrado, o time será desclassificado, sendo o 

time subsequente beneficiado pelo ocorrido. 

 

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. 

 

TODOS OS JOGADORES DEVERÃO SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DOS ORGANIZADORES DO 

EVENTO. OS LOCAIS EM QUE CADA TIME JOGARÁ SERÁ DECIDIDO DE FORMA ALEATÓRIA 

PELA ORGANIZAÇÃO. OS TIMES QUE NÃO CONCORDAREM SERÃO DESCLASSIFICADOS 

DO TORNEIO.  

 

SOMENTE TIMES E JOGADORES PARTICIPANTES DA PARTIDA EM ANDAMENTO DEVERÃO 

PERMANECER NA ARENA. TODOS OS DEMAIS DEVERÃO AGUARDAR NO LADO DE FORA E 

SÓ ADENTRAREM AO LOCAL DO JOGO QUANDO CHAMADO.  

 

 

3.2 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 ou no grupo de capitão dos times, caso haja. 

  

As finais ocorrerão no mesmo dia de início 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. 

 

É obrigatório ao menos 01 jogador da equipe vencedora no último dia do evento para 

receber da Campus Party o cheque da premiação, sob pena de perda da premiação. 

 

4. 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, patrocinadores, 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.  

 



 

 

Caso a Organização inscrita no torneio não seja legalmente constituída, os jogadores serão 

pessoalmente responsáveis por quaisquer danos que venham a causar. 

 

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” são de propriedade exclusiva 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 que autorizados 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. 

 



 

 

Ao realizar sua inscrição para o torneio, o interessado concorda e permite o tratamento de 

seus dados e informações pelo parceiro, 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 site do Organizador. 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. 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. 

 

5. Contexto e considerações finais 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, _________________________________(nome completo), (RG) 

nº______________, CPF:________________, autorizo 

o(a)menor_______________________________, RG n° _________________ a 

participar do Campeonato de FREEFIRE que será realizado pela CAMPUS PARTY em 

parceria com GAME SPACE no dia 09 de Abril de 2023 nas dependências do Estádio Mané 

Garrincha em Brasília.  

 

 

 

 

_________, ____ de _______de 2023. 

 

 

 

__________________________ 

Assinatura do responsável legal 

 

 


