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Taça das Favelas - Free Fire (2020)
Introdução e Propósito
Este é o Regulamento oficial (“Regulamento” ou “Regras”) da Taça das Favelas - Free Fire
(“Campeonato” ou “Competição”).
O conteúdo deste documento aplica-se integralmente às equipes que participarem da Taça das Favelas Free Fire. O objetivo deste documento é preservar a integridade da Competição e garantir a
imparcialidade no tratamento dos participantes.
Este Regulamento trata especificamente da participação de equipes, não de jogadores individuais. Isto
significa que caso um jogador infrinja uma regra que possa gerar penalidade, os Oficiais da Taça das
Favelas - Free Fire penalizarão a equipe, que deverá repassar as consequências para seus membros
conforme estipulado em cada caso.

1. Elegibilidade dos Jogadores
1.1 Idade
Para participar da Taça das Favelas - Free Fire, os jogadores devem ser nascidos até o ano de 2006.
Aqueles nascidos a partir de 2007 não poderão participar.

1.2 Participação de Funcionários
Não podem participar do Campeonato: funcionários da Garena, ou pessoas que de qualquer forma
prestem serviços diretamente à Garena ou às empresas parceiras envolvidas na produção/operação da
Taça das Favelas - Free Fire, assim como equipes/jogadores que já participaram ou foram inscritos em
algum momento na Série A da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF).

1.3 Documentos Oficiais
Os jogadores devem possuir documentos de identificação oficiais brasileiros, qualquer que seja a
nacionalidade que tiverem.
São exemplos de documentos válidos: Carteira de Identidade/Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa
Física (CPF), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE),
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).
Os documentos citados acima deverão ser apresentados sempre que forem requisitados pelos Oficiais
da Taça das Favelas. Os Oficiais determinarão os prazos para apresentação em cada caso.
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2. Elegibilidade de Equipes
2.1 Obrigatoriedade de Participação
Quando classificada/selecionada, a equipe compromete-se a participar de todas as fases e partidas,
ficando sujeita a penalidades, incluindo desclassificação, caso descumpra esse compromisso.

2.2 Formação
Cada equipe será composta por 6 jogadores, nem mais nem menos. Caso, a qualquer momento, uma
equipe fique abaixo desse número de membros, os Oficiais avaliarão o caso e, se não houver uma
justificativa considerada razoável, a equipe poderá ser desclassificada.

2.3 Substituições e Informar Escalação
A equipe pode alterar a escalação livremente entre cada partida (queda), desde que usem somente
jogadores que estejam regularmente inscritos no Campeonato pela equipe.
O time não poderá escalar novos jogadores que não sejam membros da equipe. Caso a equipe não
tenha ao menos 4 jogadores disponíveis para iniciar uma queda, a equipe não participará daquela queda
e não receberá nenhum ponto por ela.

2.4 Denúncias e solicitação de análises
As equipes têm uma hora após cada partida (queda) para enviar denúncias e/ou solicitações de análise
para os organizadores da Taça das Favelas. A organização determinará um prazo para análise de
acordo com cada caso.

2.5 Substituições e Inscrições Extraordinárias
Em casos especiais, substituições e/ou inscrições extraordinárias podem ser autorizadas ou impostas
pelos Oficiais. Tais casos especiais podem se caracterizar por (mas não se limitam a) óbito,incapacidade
de jogar, suspensão ou banimento em resultado da violação de uma ou mais regras, inclusive Termos de
Uso do jogo Free Fire. A definição de cada caso ficará a critério exclusivo dos Oficiais da Taça das
Favelas - Free Fire. Se um caso especial, determinado pelos Oficiais, fizer com que uma equipe fique
abaixo do número mínimo de membros da equipe, a equipe deverá inscrever um novo membro
obrigatoriamente, no prazo determinado pelos Oficiais.
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2.6 Troca de Nickname
Além de precisarem ter seus nicknames (nomes no jogo) aprovados pelos Oficiais do Campeonato, os
jogadores não poderão modificá-los em todo decorrer da competição. Alterações só serão feitas em
casos excepcionais, sendo necessária a realização de um pedido prévio explicando as razões para a
mudança. Caso seja aprovado, o jogador poderá fazer a alteração nos prazos e condições estipulados
pelos Oficiais.

2.7 Empréstimos
Jogadores não podem ser emprestados; cada um só poderá ser inscrito por uma única equipe e atuar
pela equipe na qual foi inscrito durante toda a Competição.

2.8 Termos de Uso e Contas Pessoais
Quaisquer penalidades aplicadas às contas de jogadores, ou infrações aos Termos de Uso do Free Fire,
poderão acarretar em penalidades também na Competição.. A equipe será informada sempre que um
caso ocorrer.

2.9 Publicação de Informações
Após o prazo final para inscrições, os Oficiais da Taça das Favelas - Free Fire podem publicar as
informações dos membros da equipe, a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio às
equipes.
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3. Formato
3.1 Pontuação
Em todas as Fases os pontos são distribuídos a cada partida da seguinte forma:
Pontos por abate: 2 pontos
Pontos por colocação
1º lugar

20 pontos

2º lugar

17 pontos

3º lugar

15 pontos

4º lugar

13 pontos

5º lugar

12 pontos

6º lugar

10 pontos

7º lugar

6 pontos

8º lugar

4 pontos

9º lugar

3 pontos

10º lugar

2 pontos

11º lugar

1 ponto

12º lugar

0 pontos

3.2 Modelo da Competição
3.2.1 Primeira Fase (Inscrição e Seleção)
A CUFA (Central Única das Favelas) e seus associados selecionarão 48 equipes de favelas em cada um
dos 26 estados e no Distrito Federal, buscando formar equipes de 6 jogadores (4 titulares e 2 reservas).
Serão formadas 48 equipes por estado (+DF), totalizando 1296 equipes no território nacional.

3.2.2 Segunda Fase (Seletivas Estaduais)
Em cada estado, a segunda Fase será composta por 4 grupos de 12 equipes. As equipes enfrentarão as
demais do mesmo grupo em 3 quedas (uma queda em cada mapa do jogo). A ordem dos mapas será
Purgatório, Kalahari e Bermuda.
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Classificam-se para as finais estaduais as 3 equipes com maior pontuação de cada grupo (12 em cada
estado).

3.2.3 Terceira Fase (Finais Estaduais)
Em cada estado, as 12 equipes finalistas se enfrentam em 6 quedas (2 quedas em cada mapa do jogo).
A ordem dos mapas será Purgatório, Kalahari, Bermuda, Purgatório, Kalahari e Bermuda.
As equipes com maior pontuação em cada Final serão as Campeãs Estaduais.

3.2.4 Quarta Fase (Seletiva Nacional)
Competirão na Quarta Fase as 27 Campeãs Estaduais juntamente com outras 9 equipes não-campeãs
(que mais pontuaram dentre todos os estados na Terceira Fase). Essas 36 equipes serão divididas em 3
grupos de 12.
As 12 equipes de cada grupo se enfrentam em 6 quedas (2 quedas em cada mapa do jogo). A ordem
dos mapas será Purgatório, Kalahari, Bermuda, Purgatório, Kalahari e Bermuda.
As 4 equipes de cada grupo com melhor pontuação irão para a Final.

3.2.5 Quinta Fase (Final)
As 12 equipes classificadas se enfrentam em 6 quedas (2 quedas em cada mapa do jogo). A ordem dos
mapas será Purgatório, Kalahari, Bermuda, Purgatório, Kalahari e Bermuda.
A equipe com maior pontuação no final das 6 quedas será a Campeã da Taça das Favelas - Free Fire.

3.6 Critérios de Desempate
Se dois ou mais times estiverem empatados em pontos, o desempate será decidido pelos critérios
abaixo, nesta ordem específica:
1.

Soma de pontos por colocação (descontados os abates)

2.

Soma de pontos por abates (descontadas as colocações)

3.

Colocação na última queda do dia

4.

Os empatados jogam uma partida única pelo desempate

Esses critérios serão usados em todas as Fases quando necessários.
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4. Pontualidade
As equipes deverão estar presentes nas partidas, conforme determinado pela organização da Taça das
Favelas - Free Fire, nos horários requisitados pelos seus Oficiais, de forma extremamente pontual.
Todas as atividades de preparação ocorrerão nos horários previstos, bem como as partidas, com ou sem
todas as equipes. Caso uma equipe não esteja presente nos horários determinados pela organização,
ela não jogará, ficará com zero pontos para aquele jogo e penalidades adicionais poderão ser aplicadas.
Os intervalos terão uma duração determinada pelos Oficiais da Taça das Favelas e falhar em estar
disponível dentro desse prazo, fará com que a equipe não possa jogar aquela partida, ficando com zero
pontos e estando sujeita a penalidades adicionais.

5. Equipamento
Os jogadores deverão utilizar seus próprios equipamentos. Caso seja necessário, o pessoal técnico da
Taça das Favelas determinará configurações específicas que deverão ser feitas e mantidas nos
aparelhos.
A organização da Taça das Favelas não se responsabilizará por quaisquer danos ou falhas que venham
a ocorrer em equipamentos de propriedade dos jogadores e/ou das equipes participantes.
Os jogadores estão livres para jogar tanto com aparelhos celulares como tablets, independente do
sistema operacional.

6. Itens e Armas Dentro do Jogo
O uso de armas atributadas não será permitido na Taça das Favelas - Free Fire. Nenhuma outra
habilidade, personagens, itens, skins ou coleções estarão proibidos, a não ser que os Oficiais imponham
restrições. Jogadores têm a liberdade para equipar qualquer item válido na combinação de preferência.
Caso entendam que seja necessário impor alguma restrição, a organização do Campeonato informará
aos participantes com o máximo de antecedência possível.

7. Postura dos Membros da Equipe
Todos os participantes da Taça das Favelas deverão seguir as regras de conduta descritas neste
Regulamento.
Nos itens a seguir são descritas atitudes que, quando cometidas, poderão acarretar em penalidades.
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7.1 Conspirar
Participantes que conspirarem com outras pessoas, sejam outros participantes ou pessoas de fora da
competição, com o intuito de enganar, trapacear ou ganhar qualquer tipo de vantagem, serão
penalizados, podendo chegar à desclassificação da competição.

7.2 Hacking
Qualquer tipo de modificação no cliente do jogo, incluindo o uso de aplicativos de terceiros para ganhar
alguma vantagem no jogo.

7.3 Apostas
É proibido qualquer tipo de aposta relacionada às competições da Garena Free Fire.

7.4 Compartilhar Conta
Usar a conta de outro jogador, permitir que usem a própria conta, ou de alguma forma incitar ou induzir
que se jogue em uma conta de outra pessoa.

7.5 Abuso de Bug
Tirar proveito de algum bug conhecido, para ter algum tipo de benefício.

7.6 Uso de Emuladores
É terminantemente proibido o uso de qualquer tipo de emulador. Caso algum jogador seja identificado
fazendo uso será punido de acordo com a decisão da organização da LBFF.

7.7 Canais Oficiais
A Organização da Taça das Favelas não se responsabiliza por acontecimentos ou informações que não
forem divulgados/ocorridos nos canais oficiais do Campeonato.

7.8 Ver Outras Telas
Tentar obter informação indevida observando as telas de adversários, ou de casters, ou de transmissão,
etc.
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7.9 Ofensas
Participantes não podem usar linguajar obsceno, difamatório, vulgar, que insulte, ameace, ou portar-se
de qualquer maneira ofensiva ou repreensível, nem promover ou incitar discursos de ódio.
Membros da equipe não podem fazer quaisquer gestos ou ter qualquer atitude, ou incitar que façam algo,
que possa ofender, zombar ou insultar qualquer pessoa, seja um membro de equipe, alguém da equipe
de produção da Taça das Favelas, ou qualquer outra pessoa.

7.10 Respeito
Abusar/desrespeitar Oficiais da Taça das Favelas, juízes, outros participantes, ou qualquer pessoa na
produção. Todos os participantes devem tratar todos os indivíduos com o máximo de respeito.

7.11 Discriminação
Não serão aceitas ofensas, atitudes negativas ou qualquer tipo de desprezo à integridade ou dignidade
de um povo, país, grupo, gênero, língua, etnia, cor de pele, religião, origem social, condição financeira,
idade, orientação sexual, etc.

7.12 Declarações Indevidas
Membros das equipes não podem fazer, incitar ou endossar declarações ou ações que tenham efeito
prejudicial para a Taça das Favelas, ao Free Fire, à CUFA ou à Garena e seus afiliados, seja direta ou
indiretamente.

7.13 Confidencialidade
Nenhuma informação confidencial fornecida pela Garena ou pela CUFA pode ser compartilhada ou
divulgada sem prévia autorização por escrito de um representante de uma das empresas. Na dúvida,
considerem que todas as informações compartilhadas são confidenciais até que seja determinado o
contrário. Compartilhar informações sem autorização acarreta em penalidades severas.

7.14 Resistência ao Cumprimento
Membros de equipes devem seguir prontamente todas as instruções dos Oficiais da Taça das Favelas Free Fire bem como de todo o pessoal de produção.
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8. Uso de Nome e Imagem
Nos limites da legislação brasileira vigente, por este instrumento, os participantes concedem à Garena e
às outras partes envolvidas na organização do Campeonato uma permissão ilimitada de uso, alteração,
edição ou modificação de seus nomes, identificação, apelidos, iniciais, atributos de personalidade,
imagem, retrato, fotografia, animação, personalidade comercial, autógrafo/assinatura, voz, estatísticas,
informações biográficas e/ou quaisquer identificações pessoais, características ou informações
identificadoras do participante (coletivamente designados “Materiais Biográficos”), para disponibilização,
de cada um, no todo ou em parte, em toda e qualquer mídia atualmente existente ou que venha a ser
criada no futuro, em todo o mundo, perpetuamente, em relação à Competição, Jogo, Garena, CUFA e/ou
relacionado à venda, publicação, exibição, promoção, propaganda, patrocínio e negociação dos itens
acima (coletivamente designados “Marketing”).
Apenas para evitar dúvidas, a concessão dos direitos acima inclui, porém não se limita, ao direito e à
autoridade da Garena de usar e autorizar ou sublicenciar afiliadas, licenciadas ou patrocinadores para
usar e exibir os Materiais Biográficos (a) em websites e postagens em mídias sociais (por exemplo,
Facebook, Twitter e YouTube) e em conteúdo editorial relacionado ao Campeonato, Jogo, e eventos
relacionados; (b) em relação ao webcast, streaming, telecast, transmissão e outras distribuições do
Campeonato, Jogo e eventos relacionados, incluindo o direito de uso após a Taça das Favelas - Free
Fire de quaisquer de meus Materiais Biográficos em meio tangível (por exemplo, filmado, fotografado, ou
de outra forma capturado) durante a Competição (ou seus derivados); e (c) de qualquer outra forma, em
conexão com eventos de marketing, propaganda, patrocínio e promoção do Campeonato, Jogo, e
eventos relacionados; sendo que, em qualquer caso acima relacionado (itens (a) a (c)), por qualquer
meio e em qualquer mídia.
Em relação às questões dispostas nesta regra, o participante isenta a Garena contra todas e quaisquer
obrigações relacionadas às mesmas. O participante concorda ainda que não terá nenhum direito de
inspecionar, tampouco de aprovar os materiais, áudios, vídeos ou textos usados em qualquer Marketing.
O participante reconhece e concorda, ainda, que não receberá nenhum pagamento adicional, taxas,
royalties, ou qualquer outra forma de pagamento pelo uso dos Materiais Biográficos. Nenhuma
disposição aqui contida exige que a Garena utilize quaisquer dos direitos concedidos acima.

9. Interpretação e Atualização do Regulamento
9.1 Decisões Finais
Todas as interpretações das regras, penalidades e demais decisões são uma prerrogativa dos Oficiais do
Campeonato e são finais.
9.2 Imprevistos
A falta de tipificação específica neste documento não impede que os Oficiais ajam e tomem decisões
sobre qualquer assunto não previsto. No intuito de preservar a integridade competitiva, os Oficiais podem
criar novas políticas complementares a estas Regras, bem como criar novas consequências punitivas e
readequar elementos, incluindo, retirando ou alterando o conteúdo destas Regras.

