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REGULAMENTO COPA MITIKA 2020 

 

Ocorrerá no mês de Novembro a 1º Copa Mitika 2020. Nessa primeira edição iremos 

realizar uma competição voltada para o jogo Valorant. 

 
O objetivo principal da Copa Mitika é oferecer além de entretenimento ao público de 

Valorant, um cenário competitivo e assim dar oportunidade aos futuros pro-players, por esse 

motivo as inscrições são GRATUITAS.  

 

1  Inscrições 
1.1 Requisitos 
Elo: Livre 

 

1.2 Período 
O formulário de inscrições ficará aberto do dia 18 de outubro (domingo) até 01 de novembro 

(domingo). 

 

1.3 Como se inscrever nas seletivas?  
1.3.1 Como inscrever sua equipe:  

 
 

Passo 1: Acesse a página oficial da Copa Mitika 2020 clique no botão de “Seletivas” e seja 

direcionado ao site do Battlefy.  

https://www.ouroborosdevelop.com/copa-mitika


 

Passo 2: No site do Battlefy você segue o tutorial da imagem acima, selecionando o botão 

“Participar como Equipe”. 

Passo 3: Caso não tenha um time no Battlefy, crie um novo e convide os outros jogadores 

para fazer parte através do link disponibilizado pelo Battlefy. 

Passo 4: E pronto! Seu time já está inscrito para participar das seletivas da Copa Mitika 

2020. Boa sorte!  

 
1.3.2 Como se inscrever individualmente: 
Passo 1: Acesse o Discord Oficial da Copa Mitika 2020. 

Passo 2: Entre no canal de texto “crie-seu-time”. 

Passo 3: Disponibilize seus dados como: Nick, Elo e Horários disponíveis para treinos. 

Passo 4: Aguarde o contato de outros jogadores individuais e forme seu time. 

Passo 5: Após montar seu time, siga as instruções de como inscrever seu time.  

 

1.4  Seletivas  
A fase de seletivas para o campeonato irá revelar 16 equipes que serão qualificadas para a 

copa. 

 

1.5 Equipes 
● O campeonato contará com o total de 16 equipes; 

● Cada time pode contar com no mínimo 5 jogadores e no máximo 7 com exceção do 

treinador (coach); 

● É possível inscrever se como player solo e aguardar que algum time entre em 

contato; 

● Ao cadastrar uma equipe, será necessário inscrever todos os integrantes de uma 

vez; 

 

 

2  Calendário  
2.1 Abertura do formulário de Inscrições  
18 de outubro (domingo) até 07 de novembro (sábado). 

 
2.2 COPA MITIKA 
2.2.1 Seletiva 
07  e 08 de novembro às 18h. 
 

https://discord.gg/wywZCAs


 

2.2.2 Fase de grupos 
Dias 13, 14, 15, 20 e 21 de novembro às 18h. 
 
2.2.3 Playoffs (quartas de finais) 
Dias 22 e 27 de novembro às 18h. 
 
2.2.4 Semifinais 
Dia 28 de novembro às 18h. 
 
2.2.5 Grande final 
Dia 29 de novembro às 18h. 
 
2.2.6 Datas e horários 
As datas e horários poderão ser alteradas pela organização caso necessário para garantir a 

integridade da competição, caso haja alguma mudança, a equipe técnica anunciará com 24 
horas de antecedência nas mídias sociais oficiais da Copa Mitika. 

 

 

3  Dinâmica Copa Mitika 
3.1 Seletiva 
Modelo padrão Md1 (melhor de 1) em que as 8 melhores equipes de cada seletiva serão 

classificadas. 

 
3.2 Fase de grupos 
16 equipes serão separadas em 4 grupos contendo 4 equipes cada (Grupo A, B, C e D). 

Cada equipe enfrentará os times de seus respectivos grupos 7 vezes e no fim, os 2 times 

com melhores pontuações de cada grupo passarão para a etapa de playoffs. 

 
3.3 Playoffs 
3.3.1 Quartas de finais: 
Partidas md1 (Melhor de 1) o vencedor passa de fase. 

 
3.3.2 Semifinais 
Partidas md3 (Melhor de 3) o vencedor passa de fase. 

 
3.3.3 Grande final  
Partida md5 (Melhor de 5) o vencedor será o grande campeão do Copa Mitika 2020. 

 



 

3.4 Transmissões 
As transmissões da Copa Mitika terão 15 segundos de delay para manter integridade e 

evitar Ghost (quando uma pessoa assiste a transmissão para saber onde o adversário 

estará e obtém vantagem em cima disso). 

 

4 Premiação 
As premiações serão distribuídas da seguinte forma: 

1° LUGAR 
R$600,00 

2° LUGAR R$100,00 
Os prêmios possuem o prazo de até 20 dias para serem entregues após o fim da Copa 
Mitika. 
 
5 Instruções 

5.1 Check-in 
5.1.1 Presença 
Todos os jogadores que participarão do game deverão confirmar presença 30 minutos 

antes do início da partida, com o limite máximo de atraso até 5 minutos antes do horário da 

partida, caso o contrário, a equipe receberá punição de 5% do valor da premiação final para 

cada 5 minutos de atraso. 

Ex: partida iniciará às 14:00, às 13:30 o check in já poderá ser feito e encerrará às 13:55. 

 
5.1.2 Atraso 
O limite máximo de atraso de comparecimento após efetuado o check in, é de 10 minutos 

após o horário do jogo, caso o contrário, a equipe receberá punição de 5% do valor da 

premiação final para cada 5 minutos de atraso. 

 
5.2 Partidas 
5.2.1 Comunicação 
Durante a partida (fase de grupos em diante), todos os jogadores deverão se comunicar 

pelo discord fornecido pela organização, limitado a 5 jogadores após o início da partida. 

 
5.2.2 Partida criada 
Ao criar a partida, deverá ser efetuado um print e enviado para o chat do discord “#Partida 

criada” com o nome dos dois times que estão participando do game. 

 
5.2.3 Partida finalizada  



 

Ao finalizar a partida, deverá ser efetuado um print com o resultado enviado para o chat do 

discord “#Resultado”. 

 
5.2.4 Problemas técnicos  
Caso haja algum problema técnico na partida, deverá ser imediatamente informado a um 

dos responsáveis pela organização da Copa Mitika que estarão acessíveis durante todo o 

campeonato. 

 
5.2.5 Lista de jogadores 
Antes de iniciar as partidas, deverá ser entregue uma lista com os 5 jogadores (dentre os 

inscritos na equipe) que irão participar do confronto, com no mínimo 10 minutos antes da 

realização do check-in. 

 
5.2.6 Remake 
As decisões de quais condições justificam um remake ficam solenemente a critério dos 

juízes. 

 
5.3 Substituições 

5.3.1 Substituição de jogadores inscritos 
Cada equipe tem direito a 2 (duas) substituições de jogadores que já foram inscritos. 

 
5.3.2 Substituição de treinador (Coach) 
Cada equipe tem direito a 1 (uma) substituição de treinador; Caso o treinador não tenha 

sido inscrito na competição, será possível adicioná-lo posteriormente.  

 

5.3.3 Aviso prévio de substituição 
É obrigatório o aviso prévio de 24 horas para a substituição de um jogador inscrito, caso o 

contrário, o jogador em questão será dado como irregular. 
 
5.3.4 Substituição irregular 
Caso um jogador substituído não atenda os requisitos de inscrição descritos no formulário 

de inscrição, ou já foi inscrito por alguma outra equipe (Cláusula 5.2) será desconsiderada 

a sua inscrição e o mesmo não poderá participar dos confrontos. 

 

5.4 Confrontos  
A partida deverá ser criada com as características a seguir: 

Jogo personalizado. 

Modo: Padrão. 



 

Servidor: São Paulo 1. 

Opções: 

Permitir Cheats: Desligado. 

Modo Torneio: Ligado. 

Prorrogação (Vença por Dois): Ligado. 

 

5.4.1 Escolha de lados 
No servidor do Discord oficial da Copa, haverá canais de textos nomeados #escolha de 

lados 1, 2 e 3, onde os representantes de ambos os times, deverão escolher cara ou coroa, 

após a escolha um dos representantes deverá usar o comando "!!flipcoin", onde o ganhador 

deverá escolher o mapa ou o lado da partida. O adversário escolherá o que sobrou. 

  

Exemplo1: Time A venceu e escolheu Mapa Bind, o time B poderá escolher o lado.  

Exemplo 2: Time A escolheu defender. O time B deverá escolher o mapa. 

 
5.5.1 Mapas Banidos 
No campeonato não é permitido a escolha do mapa Icebox. 

 

5.5.2 Personagens Banidos  
No campeonato não é permitido a escolha da personagem Skye. 
 

6  Regras 

6.1 Programas de trapaça 
É proibido a utilização de programas de procedência duvidosa, cheats, ou qualquer tipo de 

programa malicioso que dê vantagem ao jogador que o utiliza.  

 
6.2 Agente duplo 
É terminantemente proibido que um jogador atue em duas equipes diferentes, mesmo que 

uma das equipes já tenha sido eliminada da Copa Mitika.  
 
6.3 Troca de conta  
É terminantemente proibido que jogadores troquem de conta durante a Copa Mitika.  
 
6.4 Transmissão pessoal 
Só será permitida a transmissão independente de jogadores, caso a mesma tenha no 

mínimo 1 minuto de delay. 

 
6.5 Ofensas e Discursos de Ódio  



 

A organização da Ouroboros Gaming e a Copa Mitika não compactua com violência 

verbal ou física, portanto, não serão toleradas atitudes racista, homofóbicas, machistas e 

etc. A tolerância será 0 para tais atitudes. 

 
6.6 Comportamento abusivo 
Comportamento abusivo não será tolerado, abusar de juízes, membros de equipe, ou 

membros da organização. Membros das equipes e seus convidados (se houver) devem 

tratar todos os indivíduos que frequentam uma partida com respeito. 
 
6.7 Assédio  
Assédio é proibido. Assédio é definido como atos sistemáticos, hostis e repetidos que 

ocorrem durante um período de tempo, que são destinados a isolar uma pessoa e/ou afetar 

a dignidade da pessoa. 

 
6.8 Integridade  
Membros das equipes não podem ofender a dignidade ou integridade de um estado, 

pessoa ou um grupo de pessoas por meio de palavras ou atos de desprezo ou ações de 

raça, cor de pele, etnia, nação, origem social, gênero, língua, religião, opinião política ou 

qualquer outra opinião, status financeiro, idade ou qualquer outro status de orientação 

sexual.  

 
6.9 Perturbação da ordem  
O membro de uma equipe não pode tomar qualquer ação ou executar qualquer gesto, ou 

incitar qualquer indivíduo a fazer o mesmo, que seja direcionado ao time adversário em uma 

natureza insultuosa, zombeteira ou perturbadora.  

 
6.10 Conspiração 
Nenhum membro de uma equipe pode oferecer, concordar, conspirar ou tentar influenciar o 

resultado de um jogo ou partida por qualquer meio que seja proibido pela lei ou por estas 

regras. 

 
6.11 Desconexão intencional  
Nenhum jogador poderá desconectar-se de um jogo sem ter razão ou motivo 

 
6.12 Atividade Criminosa  

O membro de uma equipe não pode fazer parte de nenhuma atividade proibida pela lei 

comum, estatuto ou tratado e que leve ou possa ser razoavelmente considerado suscetível 

de conduzir a condenação em qualquer tribunal de jurisdição competente.  

 



 

 
 
 
6.13 Violação dos Termos de Uso da Riot Games 
Jogadores que tiverem suas contas banidas por infringir os Termos de Uso  poderão ser 

impedidos de participar do Torneio. Os mesmos serão informados caso isso ocorra. 

 
6.14 Arranjar Partidas 
Nenhum membro de uma equipe pode oferecer, concordar, conspirar ou tentar influenciar o 

resultado de um jogo ou partida por qualquer meio que seja proibido pela lei ou por estas 

regras. 

 

7 Penalidades 
Após a descoberta de violação por um membro de uma equipe de qualquer uma das regras 

listadas acima, a organização da Copa Mitika pode emitir as seguintes penalidades: 

 
1. Advertência Verbal 

2. Perda da escolha de lado para o Jogo atual e/ou futuros  

3. Perda de escolha de mapas atuais e/ou futuros 

4. Multas e/ ou Perda de Premiação 

5. Perda de Jogos  

6. Perda de Partidas 

7. Suspensões  

8. Desclassificações  

 

8 Juiz 
8.1 Responsabilidade do Juiz 
Juízes oficiais do Copa Mitika são responsáveis por auxiliar os jogadores em qualquer 
questão relacionada a partidas e o que ocorre antes e depois das partidas. A supervisão 
deles inclui, mas, não se limita a:  
 

1. Checar a formação das equipes antes das partidas;  
2. Comunicar/autorizar o início das partidas;  
3. Aplicar punições em resposta a violações de regras durante partidas;  
4. Confirmar o final da partida e o resultado. 

  
8.2 Comportamento do Juiz  
O juiz deverá se comportar de maneira profissional durante todo o campeonato, assim 

sendo integralmente imparcial ao tomar decisões, sem o menor vínculo afetivo ou 

preconceituoso em relação a qualquer jogador, time ou técnico. 



 

 

8.3 Permissões  
O juiz tem a permissão de entrar e sair livremente dos canais de voz em que o jogadores 

estão, a fim de garantir a integridade dos participante e do campeonato.  

 

9 Responsabilidade 
9.1 Entrevista  
Todas as equipes inscritas devem comparecer à entrevista ao serem contatadas pela 

organização. 

 
9.2 Divulgação 
 

1. Todas as equipes inscritas deverão estar dispostas a aparecer nas mídias sociais 

oficiais da Ouroboros Gaming para divulgação de material, estão entre eles, mas, 

não estarão limitados à: 

 
a. Anúncio de confrontos; 

b. Posts de confirmação de presença; 

c. Posts de vencedor de partida; 

d. Posts contendo melhores momentos e etc. 

 
2. Ao postar sobre a Copa Mitika é necessário mencionar as redes sociais da mesma; 

 
3. É proibido divulgações indevidas, caluniosas, falsas e criminosas envolvendo a 

Copa Mitika ou a sua organização. 

 
10 Alteração de Regras 
Estas regras podem ser alteradas, modificadas ou complementadas pela organização do 

Copa Mitika a fim de assegurar partidas justas e a integridade competitiva da competição. 

 

  


