
 

 

 
Regulamento 

Legion Defiance 

Cup - Christmas 

Edition 



Aplicação  

 

Serve o presente regulamento para efeitos da competição do jogo Valorant realizada no 

âmbito do torneio Legion Defiance Cup - Christmas Edition. 

  

Prémios  

 

1.º classificado: 5. 000€ (cinco mil euros) 

 

2º classificado:  

 

● 5x LENOVO LEGION K500 RGB MECHANICAL GAMING KEYBOARD 

PT  

 

3.º classificado 

 

● 5x LENOVO LEGION GAMING CLOTH XL 
 

● 5x LENOVO LEGION M200 RGB GAMING MOUSE 

 

Como participar  

 

Esta é uma competição online que será disputada com alojamento na plataforma 

“Toornament” e como tal estará sujeita às capacidades, limitações, termos e condições 

da mesma.  

O limite de participantes será de 64 equipas de até 7 jogadores. A competição encontra-

se aberta a todos os jogadores/equipas/organizações que se encontrem a residir/sediadas 

em Portugal e/ou Espanha, que cumpram todos os requisitos de participação 

necessários. O jogador deve ter completado 16 anos até à data de início da competição. 

No caso de jogadores portugueses e espanhóis que se encontrem a residir em território 

europeu que pretendam participar no torneio os mesmos deverão entrar em contacto 

com o staff através do email suporte@inygon.com apresentando documentação 

comprovativa de residência e nacionalidade a fim de validar a sua inscrição. 

 

A organização reserva o direito de a qualquer momento requisitar a apresentação de 

documentação comprovativa da idade e/ou residência etc de qualquer 

jogador/organização a qualquer momento. A recusa ou não apresentação da 

documentação adequada requisitada pelo staff levará a uma desqualificação automática 

da equipa em questão.  

 

O staff reserva o direito de invalidar e/ou remover do torneio qualquer equipa ou 

jogador que não cumpra os requisitos de participação necessários sem aviso prévio.  

 

Para competir os jogadores deverão inscrever-se através da página da respetiva 

competição na plataforma “Toornament”. Além da inscrição, os jogadores deverão 

confirmar a sua presença no torneio realizando o check-in necessário através da 

plataforma seguindo os seguintes passos: Check-in  

Ao inscreverem-se todos os participantes concordam com todos os pontos expostos no 

presente regulamento.  

 

https://help.toornament.com/participant/check-in


 

 

Formato da Competição 

Todos os jogos serão disputados no patch mais atual do jogo, aplicando-se todas as 

restrições que a Riot Games coloque sobre o jogo. As partidas serão disputadas através 

de custom games com as opções de "Tournament Mode" e "Overtime: Win By Two" 

ativas. A equipa que aparecer por cima na bracket será responsável por criar o lobby 

para o jogo. Os capitães da equipa deverão adicionar-se no jogo e convidar os restantes 

jogadores para a partida. 

É da responsabilidade do host confirmar que todas as configurações se encontram 

corretas antes de iniciarem a partida. Caso uma partida seja iniciada com configurações 

incorretas (exemplo: overtime de apenas uma ronda) a equipa adversária poderá optar 

por requisitar o remake da partida ou a default win. 

O limite de participantes será de 64 equipas de até 7 jogadores (5 titulares e 2 

suplentes). Após o encerramento do prazo de inscrições não serão permitidas inscrições 

de novas equipas ou jogadores. 

A substituição de jogadores entre mapas é permitida. 

Caso o jogo seja streamado, o mesmo não pode começar sem a autorização do staff de 

produção. Uma equipa não pode recusar a que o seu jogo seja transmitido.  

Na existência de qualquer problema que seja pertinente para a continuação do jogo 

normal, o mesmo deve ser comunicado ao staff. As queixas posteriores ao jogo destas 

situações não serão aceites.  

Após o final de cada partida as equipas deverão tirar um printscreen do resultado final e 

inserir o resultado na plataforma enviando o printscreen como prova. 

A competição será composta por uma fase de qualificação e uma fase de playoffs. 

Durante a fase de Playoffs as equipas deverão realizar todas as comunicações no discord 

disponibilizado pela organização, onde cada uma delas será acompanhada por um 

árbitro. 

Qualificadores 

Os qualificadores serão jogados em formato de double-elimination à melhor de 1 (Bo1) 

com exceção dos jogos de apuramento que serão jogados à melhor de 3 (Bo3).  

Nesta fase o seeding será random. 

Em cada qualificador serão apuradas duas equipas para a fase de playoffs. 

Após apuramento as equipas terão os seus plantéis vinculados para a fase de playoffs, 

sendo apenas permitida a inscrição de free agents para completar o plantel. 

Playoffs 

O seeding para a fase de Playoffs será distribuído da seguinte forma: 



Seed 1: 1º Lugar do 1º Qualificador 

Seed 2: 2º Lugar do 1º Qualificador 

Seed 3: 1º Lugar do 2º Qualificador 

Seed 4: 2º Lugar do 2º Qualificador 

 

As partidas serão disputadas de acordo com o seguinte formato: 

Jogo 1 Seed 1 vs Seed 4 

Jogo 2 Seed 2 vs Seed 3 

Jogo 3 Perdedor do Jogo 1 vs Perdedor do Jogo 2 

Jogo 3 Vencedor do Jogo 1 vs Vencedor do Jogo 2 

A fase de playoffs será disputada em formato single-elimination à melhor de 3 com jogo 

para 3º/4º lugar. 

Map Pool 

Os mapas disponíveis para a competição serão os seguintes: 

Bind  

Haven  

Split 

Ascent 

Icebox 

Vetos 

Nas partidas à melhor de 1 o processo de vetos será feito da seguinte forma: 

A equipa que surgir por cima na bracket retira 1 mapa. 

A equipa que surgir por baixo na bracket retira 1 mapa. 

A equipa que surgir por cima na bracket retira 1 mapa. 

A equipa que surgir por baixo na bracket escolhe o mapa. 

A equipa que surgir por cima na bracket escolhe o side. 

Nas partidas à melhor de 3 o processo de vetos será feito da seguinte forma: 

Jogos de Apuramento: 

Será efectuado um coin toss onde a equipa que vencer poderá decidir se pretende retirar 

um mapa ou escolher o mapa 3. 

Hipótese 1 (equipa escolhe retirar mapa): 

A seed superior retira 1 mapa; 

A seed inferior escolhe 1 mapa; 

A seed superior escolhe o side para o primeiro mapa; 



A seed superior escolhe 2 mapa; 

A seed inferior escolhe o side para o segundo mapa; 

A seed inferior escolhe 3 mapa; 

A seed superior escolhe o side para o terceiro mapa. 

 

Hipótese 2 (equipa escolhe mapa do decider): 

A seed inferior retira 1 mapa; 

A seed superior escolhe 1 mapa; 

A seed inferior escolhe o side para o primeiro mapa; 

A seed inferior escolhe 2 mapa; 

A seed superior escolhe o side para o segundo mapa; 

A seed superior escolhe 3 mapa; 

A seed inferior escolhe o side para o terceiro mapa. 

 

Playoffs: 

A seed superior terá poder de escolha entre o primeiro mapa e o primeiro side no Bo3. 

 

Hipótese 1 (equipa escolhe primeiro mapa): 

A seed superior retira um mapa; 

A seed inferior retira um mapa; 

A seed superior escolhe 1 mapa; 

A seed inferior escolhe side; 

A seed inferior escolhe 2 mapa; 

A seed superior escolhe side; 

A seed superior escolhe side para o mapa restante. 

 

Hipótese 2 (equipa escolhe primeiro side): 

A seed inferior retira um mapa; 

A seed superior retira um mapa; 

A seed inferior escolhe 1 mapa; 



A seed superior escolhe side; 

A seed superior escolhe 2 mapa; 

A seed inferior escolhe side; 

A seed inferior escolhe side para o mapa restante. 

 

Cheats e Timeouts 

A ativação dos cheats não será permitida. 

Timeouts 

A opção de timeouts apenas pode ser utilizada durante freeze times. 

Timeout Técnico 

Em caso de problemas técnicos que impeçam a progressão normal da partida por parte 

de um jogador tais como: 

● Problemas de ligação 

● Problemas de hardware 

Cada equipa terá direito a um tempo de timeout de 10 minutos. Em caso de necessidade 

de timeout é obrigatório à equipa que o utilizou escrever no chat a palavra TEC e a hora 

exata em que o mesmo foi utilizado (exemplo: TEC 16:33). Após final do timeout a 

equipa deverá escrever no chat UNPAUSE seguido da hora atual em que o timeout foi 

retirado (exemplo UNPAUSE 16:43). A equipa adversária terá a responsabilidade de 

tirar print ao chat como prova do tempo de timeout utilizado no início e no final do 

mesmo. 

Uma equipa não pode remover uma timeout e retomar o jogo sem confirmar que ambas 

as equipas se encontram prontas a jogar. 

Caso um jogador não consiga recuperar do problema após o tempo regulamentar de 10 

minutos a equipa adversária poderá ceder parte ou totalidade do seu tempo de timeout. 

Após o término do período de timeout a partida poderá ser retomada desde que qualquer 

das equipas não tenha um número de jogadores inferior a 4 (quatro).  

Caso o número de jogadores seja inferior a 4 (quatro) será atribuída uma derrota por 

default à equipa em falta mediante apresentação de provas. 

Os jogadores/treinador não podem comunicar entre si durante um timeout técnico. 

Timeout tático 

O timeout tácito apenas poderá ser utilizado durante os jogos de apuramento e Playoffs. 

A cada equipa será permitidos 1 timeout tático de 30 segundos por mapa. Ao recorrer ao 

timeout tático é obrigatório à equipa que o utilizou escrever no chat a palavra TAC.  



Após os 30 segundos de pausa será obrigatório as equipas retomarem a partida. Os 

jogadores podem comunicar entre si durante timeouts táticos. 

Comparência 

Haverá um limite de tempo de comparência para a partida de 15 minutos após a hora 

marcada para o jogo ou o término da partida anterior. Caso um ou mais jogadores não se 

encontrem presentes após esse período de tempo será atribuída uma derrota por falta de 

comparência aos jogadores em falta. Não será permitido iniciar uma partida com menos 

de 5 jogadores. 

Não é permitida qualquer remarcação ou adiamento de uma partida sem consentimento 

expresso do staff. 

Equipamentos 

Em todas as partidas online os jogadores serão exclusivamente responsáveis pelo seu 

equipamento (computadores, periféricos, comms, etc), possíveis prevenções de DDOS e 

pela manutenção e estabilidade da sua ligação à Internet. 

 

Requisitos de Inscrição - Jogador  

 

O jogador deverá ter idade igual ou superior a dezasseis (16) anos. 

 

A organização reserva-se o direito de a qualquer momento requisitar a apresentação de 

documentação comprovativa da idade e/ou residência de qualquer jogador. A recusa ou 

não apresentação da documentação adequada requisitada pelo staff levará a uma 

desqualificação automática da equipa em questão. 

  

A conta com que o jogador se inscreve não pode ter qualquer nome que seja ofensivo 

sob qualquer forma. Caso o jogador não possa alterar o seu nickname por qualquer 

motivo a equipa deverá utilizar um suplente. 

Ao inscrever-se, o jogador autoriza a ser gravado se tal for solicitado.  

Ao inscrever-se o jogador deverá incluir na sua inscrição o seu Riot ID (números ou 

letras que aparecem depois de #) 

Um jogador apenas pode jogar por uma equipa.  

O jogador deve ter uma única conta de jogo válida, não podendo encontrar-se banida 

pela Inygon, e/ou Riot Games.  

 

Requisitos de Inscrição - Equipa 

 

A cada equipa é permitida a inscrição de até 7 jogadores.  

Caso uma equipa tenha inscrito 7 jogadores e pretenda inscrever um jogador novo, terá 

de retirar um jogador dos que se encontram inscritos nesse momento.  

Cada equipa deve ter um nome que não seja ofensivo sob qualquer forma.  

Ao inscrever-se na competição, a equipa aceita todas as regras previstas neste 

regulamento. 

 

 



 

Treinadores 

 

Cada equipa poderá ser acompanhada por um treinador. O mesmo poderá estar presente 

em todos os jogos em que a equipa participa. Um treinador apenas poderá comunicar 

com a sua equipa durante o Agent/Map Selection, assim como timeouts, half-times e 

entre mapas. 

 

Código de Conduta 

 

As regras deste ponto aplicam-se em qualquer momento da competição e devem ser 

sempre seguidas.  

Um jogador deve seguir as ordens do staff.  

- Um jogador não deve combinar qualquer resultado com outra equipa, jogador ou 

terceiro envolvido, a troco de algo ou não.  

- Um jogador não deve usar qualquer programa de terceiros que lhe dê uma vantagem 

sobre os adversários que não conseguiria naturalmente, seja dodge, aiming, vision ou 

qualquer outra forma.  

- Um jogador deve jogar sempre na sua conta. Qualquer outro jogador que não o 

portador da conta é estritamente proibido.  

- Durante todas as etapas da competição, qualquer jogador ou membro da equipa deve 

ter um comportamento adequado para os adversários assim como para qualquer outra 

pessoa presente.  

- Todos os jogadores devem competir na máxima performance possível.  

- Um jogador não deve servir-se de qualquer um bug, exploit, glitch, etc, para obter uma 

vantagem.  

- A tentativa de obter qualquer informação durante o jogo por parte de um jogador, sob 

qualquer forma.  

- O envolvimento em qualquer atividade ilegal perante legislação aplicável em território 

português durante a competição, ou atividade que aos olhos da organização, justifique 

penalização.  

- Nenhum membro da equipa ou terceiro a mando de um deve oferecer de qualquer 

valor, benefício ou favor a um membro da organização a troco de uma posição benéfica 

durante a competição.  

- O atrasar intencional do jogo, qualquer que seja o meio.  

- A Organização reserva para si o direito de punir qualquer jogador por qualquer motivo 

que considere justificado para esse efeito. 

 

Penalizações: 

 

Os administradores, árbitros e conselho de arbitragem destacados para a gestão da 

competição terão total autoridade para analisar cada situação e respetivas circunstâncias 

atenuantes ou agravantes individualmente. De acordo com a gravidade da situação ou 

recorrência da mesma por parte de um jogador ou equipa a punição poderá ser mais 

elevada.  

As penalizações atribuídas por infração de qualquer das regras listadas no presente 

regulamento poderão ir desde: 



a) Aviso Verbal 

b) Multas ou perda de parte ou totalidade do prémio 

c) Atribuição de derrota por default numa partida 

d) Desclassificação do torneio 

e) Suspensão do jogador 

f) Qualquer combinação das penalizações mencionadas acima 

Além das penalizações atribuídas pelos árbitros da competição a Riot Games poderá 

ainda optar por atribuir penalizações adicionais a seu exclusivo critério. 

 

Alterações ao regulamento 

A organização reserva-se o direito de alterar o presente regulamento a qualquer 

momento caso exista necessidade para tal. O desconhecimento das regras da competição 

não serve como justificativa para o não cumprimento e aplicação das mesmas. 

Para qualquer instância não contemplada no presente regulamento o conselho de 

arbitragem da competição terá total autoridade para deliberar sobre o caso e aplicar 

qualquer medida que considere necessária dentro dos princípios de justiça e 

desportivismo. 

Direitos de Transmissão e Imagem 

Todos os direitos de transmissão pertencem à Lenovo Portugal e à Inygon Lda. Não será 

permitido qualquer tipo de transmissão, retransmissão ou aproveitamento do conteúdo 

gerado sem autorização prévia das mesmas. 

Nenhuma equipa ou jogador se poderá recusar a que os seus jogos sejam transmitidos. 

Ao inscreverem-se, todos os participantes aceitam que a Inygon Lda., a Lenovo 

Portugal e as suas empresas subsidiárias e companhias do mesmo grupo, possam utilizar 

a sua imagem pessoal e digital, nome completo e In-Game nickname, para efeitos de 

promoção do torneio e consequentes campanhas de marketing. 

De igual forma, as equipas e jogadores participantes aceitam que a Inygon Lda., Lenovo 

Portugal e as suas empresas subsidiárias e companhias do mesmo grupo possam utilizar 

a sua imagem, logotipos, marcas e jogadores, para efeitos de promoção do torneio e 

consequentes campanhas de marketing. 

Todos participantes (jogadores e/ou equipas) cedem os direitos acima referidos de 

forma gratuita e, abdicam expressamente de pedir quaisquer compensações por esses 

mesmos direitos. 

Contactos 

O staff poderá ser contactado através do servidor de discord, 

https://discord.gg/ce4zCMAR3N do chat da partida na plataforma Toornament ou 

através do email suporte@inygon.com. 

 

 

https://discord.gg/ce4zCMAR3N
mailto:suporte@inygon.com

