
 
Local: CETEC
Data: Sábado, 11 de Agosto.
Horário: Início às 14:00.
 
Inscrições:
 

As inscrições iniciarão às 10:00h e irão até às 14:00h, horário de início do 
evento. Somente alunos do CTC poderão se inscrever neste período. Se o número 
máximo de jogadores (vinte) não for atingido até 14:00, será aberta a inscrição para 
outras pessoas interessadas segundo ordem de chegada.
 

Após o termino das inscrições, que está previsto para às 14:00h, será feita uma 
chamada para convocar os jogadores. Aqueles que não estiverem presentes serão 
automaticamente desclassificados e suas vagas poderão ser ocupadas por outros 
interessados. Jogadores desclassificados dessa forma terão seu dinheiro devolvido.
 
Valor da Inscrição: 10 reais
 
Estrutura do campeonato:
 

Os jogos serão no estilo 5x5 onde os times serão feitos na hora e 
aleatóriamente. O confronto acontecerá da seguinte maneira:
 
- Serão 15 rounds iniciais, cada time com uma facção. Depois dos 15 rounds, troca a 
facção e o time que vencer 16 rounds primeiro, vence.  Lembrando que os rounds já 
vencidos continuam valendo para atingir os 16.

- Tempo de round será de 1:45 minutos
 
- O dinheiro inical é de 800
 
- C4 permitida. Lembrando que não será permito plantar a bomba em locais que 
impossibilite um CT sozinho de defusar. 
 
- Escudo desabilitado.
 
Como os times serão de 5 integrantes, poderá ocorrer 3 situações: 
 
- Três times de 5 jogadores;
- Quatro times de 5 jogadores;
- Três times de 5 e um time incompleto.
 
Situação 1 - Três times de 5 jogadores.
 
Nesse caso, os três times formados se enfrentarão no estilo todos contra todos. 
Supondo que formem-se A, B e C os confrontos acontecerão assim:



 
A x B
A x C
B x C
 
Desses confrontos, o time que perder duas vezes será eliminado. Caso aconteça 
empate, o processo irá se repetir até ter dois vencedores. O confronto final será entre 
os dois melhores e seguirá as mesmas regras. 
 
Situação 2 - Quatro times de 5 jogadores.
 
Nesta ocasião, os 4 times se enfrentaram numa disputa mata-mata. Da seguinte 
maneira:
 
A x B
C x D
 
Os dois vencedores irão se enfrentar na final e os perdedores se enfrentarão para 
decidir o terceiro lugar.
 
Situação 3 - Três times de 5 jogadores e um time incompleto.
 
Essa situação ocorrerá se por exemplo houverem 18 inscritos. Nesse caso, haverá um 
time D de 3 integrantes. Para solucionar o problema, será feito um sorteio entre entre 
os membros do primeiro time que perder e 2 deles serão repescados para o time D 
incompleto, fechando 5 jogadores. Os confrontos serão exatamente igual a segunda 
situação, em disputa mata-mata, só que não haverá disputa por terceiro lugar, já que o 
time que perder será desfeito.
 
 
Entre um jogo e outro será feito um intervalo de 15 minutos e uma nova chamada será 
feita a cada início de jogo. Os jogadores que não estiverem presentes, terão 5 minutos 
de tolerância e serão desclassificados se não se apresentarem nesse tempo. Caso 
ocorra uma desclassificação  desse tipo ou algum participante desista no meio do 
evento poderá ser feito uma repescarem se houver jogadores eliminados sobrando.
 
Regras do jogo:
 
• Mapas Oficiais: de_dust2, de_inferno, de_nuke, de_train.
 
• O não uso de 32 bits pode acarretar em eliminação da partida de acordo com decisão 
da organização.
 
* Não será tolerada qualquer agressão verbal ou de outra origem contra outros 
jogadores. Caso o jogador insista será desclassificado automaticamente.
  



* Membros do time podem se comunicar verbalmente quando vivos. Um jogador morto 
não pode fazer nenhum tipo de comunicação verbal, se limitando apenas ao TEAM-
CHAT. Caso o jogador insista será desclassificado automaticamente.
  
* Atitudes consideradas antidesportivas pelos fiscais de partida estão passíveis de 
punição, à ser decidida pelos mesmos.
  
* Friendly Fire não será habilitado.
 
* Após a morte do jogador sua tela será escurecida (fadetoblack)
  
* Abuso de MIC com a inteção de atrapalhar o time está passível de advertência e 
desclassificação;
  
* Comandos de console permitidos:  

Nenhum.
  
* O uso de bugs pré-especificados ocasionará na desclassificação imediata do jogador, 
o uso de bugs não especificados ou não intencionais resultará em advertência passível 
de desclassificação, a critério dos fiscais.
  
 Lista de bugs:

●  Silent bombs”, plantar a bomba aonde ela não faça som é proibido;
●  Plantar a bomba aonde não possa ser defusada é proibido;
●  Plantar a bomba fora do bomb site, ou bugar;
●  “Maswimming“ ou “Floating“ é ilegal;
●  “Pixelwalking“ é ilegal (Ficar abaixado ou em pé em locais invisíveis nos cantos 

do mapa);
●  Mover-se através de paredes, andares e caixas é proibido. Incluindo 

skywalking;
●  Bugar para defusar (dar tiro de awp, enfiar a faca no c4 ou dropar a arma na c4 

usando o som da arma para esconder o inicio do c4 é bug) Qualquer ação que 
anule o som do defuse esta proibida e será considerado bug. Plantar o c4 sem 
som é bug;

 
  
* O jogador poderá alterar no computador as configurações relativas a seu respectivo 
equipamento e o gamma da placa de vídeo. Este tipo de alteração deverá ser feita na 
presença de um fiscal.
  
* Durante uma partida caso ocorra uma desconexão intencional por parte do jogador o 
mesmo será desclassificado automaticamente.
 
* Práticas anti-éticas passíveis de penalidade: 
 - Uso de skins alterados (incluindo skins de armas)  
 - Todos programas de cheat  



 - Agressões verbais e físicas ao time adversário  
 - Uso de bugs dos mapas  
 - Uso de scripts 
  
* A organização se reserva o direito de modificar as regras acima citadas a qualquer 
momento.
 
 
Informações adicionais:
 
* A versão do counter-strike utilizada no campeonato será à 1.6. Esta será instalada no 
local pela organização através de um pendrive, evitando assim divergência de versões, 
programas ilegais, e modificações não permitidas.
 
* Cada jogador é responsável por trazer seu computador. Não terão pcs disponíveis no 
local.
 
* Cada jogador é responsável por trazer seu próprio equipamento (mouse, fone, etc...). 
 
* Não será permitido som do notebook ou caixas de som.
 
* O sistema operacinal do computador deve ser preferencialmente Windows 7. A 
organização não se responsabiliza por incompatibilidades. 
 
* Será reservada uma área para os fiscais de partida ao redor das mesas onde 
ninguém mais poderá permanecer exceto os jogadores da fase.  Está área será 
identificada por uma fita. Caso os fiscais percebam envolvimento dos observadores 
para beneficiar algum dos jogadores o jogo será paralisado até que se resolva a 
situação.
 
* Reclamações referentes a equipamento, outros jogadores, regras, ou de qualquer 
outra espécie deverão ser feitas diretamente aos fiscais.
 
* Caso um jogador não concorde com alguma norma é de direito reclamar antes da 
partida junto à organização, qualquer recusa para se conectar ao servidor da partida 
resultará em desclassificação automática do campeonato.
 
* Os jogadores deverão portar a todo momento um documento com foto para fins de 
esclarecimento da organização.


