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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÂO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

JOGOS ELETRÔNICOS DOS ESTUDANTES DO IFBA – E-JIFBA 
 
 
 

REGULAMENTO INTERNO DA SELEÇÃO DO LEAGUE OF LEGENDS 
Retificado em 13 de maio de 2021. 

 
Regulamento elaborado com base no Regulamento 
Específico do League of Legends da eJIF (Jogos Eletrônicos 
das Instituições Federais), Fase Nacional, Edição 2021. 

 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 
Art. 1º - O presente regulamento estabelece as regras e critérios para a seleção interna da eJIFBA 
da modalidade League of Legends (LoL), que acontecerá de forma remota (online) no Brasil, 
organizada e executada pela Comissão Organizadora da eJIFBA, tendo por finalidade selecionar a 
equipe que representará o IFBA nos jogos nacionais. 
 
Art. 2º - Todos(as) os(as) estudantes-atletas devem estar cientes de todas as regras deste 
regulamento e do Regulamento Geral da EJIFBA, da programação da competição, do formato da 
competição e demais informações, não podendo alegar o seu desconhecimento como fundamento 
para evitar obrigação aplicável a todos(as) os(as) participantes. 
 

§1º - Ao participar da competição, todos(as) os(as) estudantes-atletas concordam com os  
termos e condições estabelecidos neste regulamento. 
 
§2º - Os estudantes-atletas devem: 
 

I - Estar de acordo com os critérios de elegibilidade estabelecidos no Regulamento 
Geral da eJIFBA; 

II - Possuir uma conta do jogo League of Legends e da plataforma Battlefy em 
condições regulares de uso, que deve ser válida, não suspensa e de uso de apenas 
uma única pessoa; 

III - Não ter vínculo de natureza profissional ou de estágio com a empresa Riot Games,  
nem apresentar parentesco em primeiro ou segundo graus com funcionários da 
referida empresa desenvolvedora; 

IV - Demonstrar comportamento compatível com o código de conduta especificado 
nos regulamentos geral e específico da modalidade. 

 
Art. 3º – As inscrições das equipes deverão ser realizadas junto à(o) representante do respectivo 
campus, que ficará encarregado de verificar se o pedido de inscrição e os integrantes das equipes 
preenchem os requisitos estabelecidos neste regulamento e no Regulamento Geral da eJIFBA. 
 

Parágrafo Único – Os prazos específicos e a forma de registro do pedido de inscrição 
deverão ser definidos pela(o) representante de cada campus, respeitando-se o cronograma 
do evento. 
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Art. 4º - Durante a competição poderão existir juízes(as) responsáveis pelas partidas, designados 
pela Comissão Organizadora, que poderão conferir, a qualquer tempo, a identidade dos(as) 
estudantes-atletas e outras providências necessárias ao cumprimento deste regulamento, caso 
julguem necessário. 
 

§1º - Ficarão a critério dos(as) juízes(as), seguindo estritamente este regulamento, as 
punições com relação aos casos de desconexões, propositais ou não, atitudes desonestas, 
práticas ofensivas e outras que violem este regulamento, podendo o fato ser reportado à 
Comissão Disciplinar para consequências maiores. 
 
§2º - O ambiente virtual do jogo, as salas virtuais de comunicação relacionadas às partidas, 
a plataforma de transmissão das partidas e seu respectivo chat serão considerados 
ambientes de relação acadêmica para todos os fins, considerando a natureza institucional 
da competição. 

 
 
DA COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES 
 
 
Art. 5º - Cada equipe deverá ser composta por 05 (cinco) estudantes-atletas titulares   e de 02 (dois) 
a 5 (cinco) reservas, todos do mesmo campus, sendo todos alunos(as) matriculados(as) no IFBA 
em cursos regulares até a data final de realização das partidas da competição. 
 

§1º - Devido às características únicas de função de cada integrante na partida (atirador, 
suporte, selva, meio e topo), é recomendável que a seleção dos reservas siga os mesmos 
preceitos da seleção dos titulares. 
 
§2º - Caso a equipe campeã selecionada para representar o IFBA tenha número de reservas 
inferior a 05 (cinco), ela deverá complementar esse número para alcançar os 05 (cinco) 
atletas reservas necessários à competição nacional através de convite aos integrantes da 
equipe que ficou em 2º lugar na seleção interna, devendo haver a recusa de todos os 
integrantes da referida equipe para que se possa proceder com convites aos integrantes 
das equipes eliminadas nas semifinais. 
 
§3º - Para definir a sua composição, as equipes deverão atentar para a necessidade de que 
todos(as) os(as) seus(suas) integrantes continuem a possuir a condição de alunos(as) 
regularmente matriculados(as) no IFBA à época da realização dos jogos nacionais da eJIF, 
já que a perda dessa condição impossibilita a participação do(a) ex aluno(a) na competição, 
gerando a sua automática exclusão da equipe no exato momento em que ocorra. 
 
§4º - Estudantes-atletas que já se encontram selecionados para representar o IFBA nos 
jogos nacionais em outras modalidades poderão competir na seleção do League of 
Legends, devendo, caso a sua equipe seja a compeã da modalidade do LoL, optar por 
participar de apenas uma modalidade, renunciando à outra, já que só é permitida a atuação 
como estudante-atleta numa única modalidade dos jogos nacionais. 
 
§5º - Fica proibida a inscrição do estudante que já tenha concluído todas as disciplinas do 
seu curso regular e esteja apenas finalizando o seu estágio curricular obrigatório e/ou o 
Trabalho de Conclusão de Curso. 
 
§6º - Fica proibida a inscrição de estudantes matriculados apenas em programas de 
Formação Inicial e Continuada (FIC), não possuindo matrícula em cursos regulares. 
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Art. 6º - Cada equipe poderá ser inteiramente feminina, masculina ou mista. 
 
Art. 7º - O nome da equipe poderá ser escolhido livremente pelos(as) seus(suas) integrantes, 
devendo-se observar as mesmas previsões do art. 8º deste regulamento. 
 

 
Parágrafo Único. A equipe selecionada para representar o IFBA será representada, a título 
de identificação nos jogos nacionais, apenas pela sigla do IFBA, como prevê o regulamento 
específico do LoL da eJIF, não havendo direito de uso do nome escolhido livremente para 
a seleção interna do IFBA. 

 
Art. 8º - O nome de invocador(a) dos(as) estudantes-atletas no jogo não poderá ser ofensivo, 
discriminatório ou conter linguagem imprópria, sendo obrigatória a manutenção do nome utilizado 
na inscrição até o final da competição. 
 

§1º - Tais ocorrências serão avaliadas pela Comissão Organizadora e poderão ser 
penalizadas. 

 
§2º - Os(as) estudantes-atletas deverão utilizar as suas próprias contas para a 
competição. 
 
 

DAS CONFIGURAÇÕES DE JOGO 

 
 
Art. 9º - Serão adotadas as seguintes configurações para todas as partidas: 
 

I - Mapa: Summoner’s Rift; 
II - Formato 5v5 (cinco jogadores em cada equipe). 
III - Definição do Lado do Mapa: Sorteio; 
IV - Tipo de partida: competitivo; 
V - Parâmetros contabilizados: tempo para a vitória (com a destruição  do Nexus); 
VI - Permitir Espectadores: Todos; 
VII - Servidor: Brasileiro; 
VIII - Chat/Canal de voz: Discord; 
IX - Programa Gerenciador do Torneio: Battlefy. 

 
Parágrafo Único - Os nomes de invocador(a) de todos(as) os(as) estudantes-atletas 
registrados no Battlefy deverão ser exatamente os mesmos que aqueles constantes do 
cliente do jogo (League of Legends). 

 
Art. 10 - Restrições podem ser adicionadas a qualquer momento, antes ou durante uma partida, 
caso existam bugs conhecidos com Campeões, Skins, Runas, Talentos ou Feitiços de Invocador, ou 
se por qualquer motivo for determinado pelo critério dos(as) juízes(as). 

 
Art. 11 - A organização da competição não se responsabiliza por problemas causados pela conexão 
com o servidor do jogo, defeitos em seu client ou bugs de toda ordem que possam ocorrer e sejam 
de responsabilidade da Riot Games ou dos recursos tecnológicos utilizados pelo(a) estudante-
atleta. 
 
Art. 12 - Cada participante terá 10 (dez) minutos para realizar suas configurações, na qual deverá 
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garantir a qualidade do equipamento, conectar e calibrar os periféricos, garantir o funcionamento 
do sistema de chat de voz. 
 

§1º - As runas e os talentos deverão ser configurados durante a fase de escolha e banimento 
dos campeões. 
 
§2º - Após todos(as) os(as) estudantes-atletas das duas equipes confirmarem que 
completaram as configurações ou após ser alcançado o tempo limite previsto no caput deste 
artigo (10 minutos), o que ocorrer primeiro, eles não poderão mais alterá-las e nem entrar 
em jogos de aquecimento. 

 
 
DO SISTEMA DE DISPUTA 
 
 
Art. 13 - A disputa será organizada em sistema misto, divindo-se em fase intracampus e fase 
intercampus, da seguinte forma: 
 

I – A fase intracampus (dentro do campus) será realizada dentro de cada campus com as 
equipes nele inscritas, tendo por finalidade selecionar uma única equipe daquele campus 
que avançará para a fase intercampi, possuindo modelo de seleção sob a forma de grupos 
(pontuação por vitórias), mata-mata ou outro critério adequado ao número de equipes 
inscritas a ser definido pelo(a) representante do campus após consulta às equipes inscritas. 
 
II – A fase intercampi (entre os campi) será realizada com as equipes selecionadas por cada 
campus, tendo por finalidade selecionar uma única equipe que representará o IFBA nos 
jogos nacionais, possuindo as seguintes etapas: 
 
a) Classificatória, a ser realizada sob a forma de grupos (pontuação por vitórias) com as 

equipes representantes de cada campus; 

b) Semifinais, a ser realizada sob a forma de mata-mata, no formato melhor de três partidas 
(MD3), entre as 04 (quatro) equipes selecionadas na etapa classificatória; 

c) Final, a ser realizada sob a forma de mata-mata, no formato melhor de três partidas 
(MD3), entre as 02 (duas) equipes vencedoras das semifinais. 

 
§1º - As regras previstas neste regulamento serão aplicadas em todas as fases e etapas da 
competição, inclusive na fase intracampus no que for compatível. 
 
§2º - Todas as fases e etapas deverão ser executadas dentro dos limites previstos no 
cronograma a ser divulgado pela Comissão Organizadora, podendo o seu descumprimento 
causar a desclassificação ou a eliminação de equipes, bem como a inviabilização da 
participação de equipe selecionada pelo campus em fases e etapas posteriores da 
competição. 

 
Art. 14 - Na fase intercampi, os sorteios das chaves de partidas e seus respectivos grupos, se 
houver, serão feitos através da plataforma Battlefy ou outro mecanismo tecnológico definido pela 
Comissão Organizadora. 
 

Parágrafo Único. A fase intracampus, cuja forma de execução será adaptável à realidade, 
necessidade e conveniência local de cada campus, deverá adotar mecanismos competitivos 
que respeitem a igualdade de tratamento das equipes participantes, a transparência e as 
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demais regras compatíveis deste regulamento. 
 
Art. 15 - Em etapas que se utilizarem de forma de disputa baseada em grupos, deverá ser utilizado 
critério de pontuação baseado no número de vitórias, sendo as equipes  ranqueadas em seus 
respectivos grupos com base na pontuação acumulada ao final. 
 
Art. 16 - Em qualquer das fases, em caso de empate entre equipes, o desempate deverá ser 
feito, sequencialmente, com base nos seguintes critérios: 
 

I - Primeiro critério de desempate: vence quem tiver ausência de derrota por WO; 

II - Segundo critério de desempate: vence que venceu a partida em que houve o confronto 
direto entre as equipes; 

III - Terceiro critério de desempate: vence quem vencer novo confronto direto entre as 
equipes empatadas (uma única partida). 

 
Art. 17 – A organização das chaves de partida deverá respeitar, dentro do possível, a intercalação 
dos jogos entre as equipes. 
 
 
DA COMUNICAÇÃO COM OS(AS) ESTUDANTES-ATLETAS DE LOL 

 
 
Art. 18 - A Organização da competição fornecerá um servidor no aplicativo Discord, sendo 
obrigatório o seu uso por todos os(as) integrantes das equipes durante as partidas das semifinais 
e final. 

 
§1º - O nome de usuário(a) e apelido no servidor deverá ser o nome  completo do(a) 
participante ou o o nome de invocador(a) no jogo. 
 
§2º - Cada equipe terá um canal próprio para a utilização durante as partidas, configurado 
para acesso exclusivo dos(as) seus(suas) integrantes e da Comissão Organizadora. 
 
§3º - Os canais de voz poderão ser monitorados pela Organização do  evento, a fim de 
detectar fraudes ou condutas inadequadas. 

 
Art. 19 - Durante o momento da partida a comunicação com a Comissão Organizadora será 
exclusivamente verbal, através do Discord. 
 
 
DAS CONDIÇÕES PRÉ-PARTIDA 

 
 
Art. 20 - Todos(as) os(as) estudantes-atletas e técnicos(as) das equipes deverão estar no servidor 
do Discord 20 (vinte) minutos antes do início das partidas das quais participarão. 
 
Art. 21 - Os(as) estudantes-atletas deverão realizar o check-in no Battlefy da competição com pelo 
menos 20 (vinte) minutos de antecedência em relação ao horária da partida. 
 
Art. 22 - A presença dos(as) estudantes-atletas, em todos os sistemas informados neste 
regulamento e no jogo, é de total responsabilidade da equipe. 
 

Art. 23 – As equipes terão 10 (dez) minutos de tolerância, a contar do horário de início da partida, 
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para efetivar a substituição de algum(a) estudante-atleta titular que esteja ausente, tenha perdido 
a conexão ou enfrente problema de ordem técnica ou pessoal que o impeça de estar regularmente 
presente, devendo tal situação e o nome do respectivo substituto ser informado de imediato à 
Comissão Organizadora e aos juízes que acompanharão a partida. 
 

 
§1º -   Ultrapassado o tempo de tolerância sem que a equipe tenha efetuado a substituição 
do(a) estudante-atleta titular, ficará caracteriza para a equipe a perda por WO, registrando-
se como vencedora a equipe que se encontrava regular e apta à iniciação da partida. 
 
§2º - Caso a situação descrita no caput ocorra com ambas as equipes em uma partida 
integrante da fase de grupos, registrar-se-á perda por WO para ambas. 
 
§3º -   Caso a situação descrita no caput ocorra com ambas as equipes em uma partida da 
fase de mata-mata, o tempo de tolerância será ampliado em mais 10 (dez) minutos, e não 
sendo resolvida a pendência dessa da tolerância, será declarada a suspensão da partida, 
que poderá ser prorrogada para outro dia ou horário, ou ainda causar a eliminação de 
ambas da competição, a critério deliberativo da Comissão Organizadora. 

 
§4º - A impossibilidade de iniciação da partida por motivo de ordem técnica dos servidores do jogo 
ou do seu client, que esteja atingindo a maioria dos(as) estudantes-atletas titulares e reservas de 
ambas as equipes, causará a suspensão ou o cancelamento da partida, que poderá ser prorrogada 
para outro dia ou horário, a critério da Comissão Organizadora. 
 
Art. 24 - Nos confrontos de mata-mata em que o vitorioso seja decidido em melhor de três partidas 
(MD3),  as mesmas ocorrerão consecutivamente, com intervalo de 10 (dez) minutos entre as 
partidas. 
 
Art. 25 - É possível a substituição de jogadores(as) de uma partida para a outra, 
independentemente da fase ou etapa da competição, sendo proibida a utilização de estudante-
atleta não inscrito(a) na equipe para esse fim. 
 
 

DAS CONDIÇÕES DURANTE A SELEÇÃO DE CAMPEÕES 
 
 
Art. 26 - Durante a seleção de campeões, os técnicos das equipes poderão permanecer no canal 
de voz para auxiliar nas composições e estratégias. 
 
Art. 27 - Assim que a partida iniciar, a comunicação com os técnicos deverá  ser finalizada 
através da sua saída ou remoção do canal do voz. 
 
Art. 28 - Caso um jogador escolha o campeão indesejado por erro pessoal de seleção ou clique, o 
processo de seleção de campeões não será refeito. 
 
Art. 29 - Em caso de bugs durante a seleção de campeões, o que deverá ser provado mediante 
imagem da tela (print screen) ou outro meio aceito pela Comissão Organizadora, o processo de 
seleção será refeito, repetindo-se os banimentos e campeões selecionados até então. 

 
Art. 30 - Considerando que algumas skins podem apresentar bugs capazes de alterar o 
comportamento do Campeão, gerando alguma vantagem indevida, fica proibido o uso das skins 
constantes na Lista de Proibições de Skins de Campeões  para o League of Legends (Anexo IV), 
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elaborado pela organização da eJIF. 
 
Art. 31 - A Organização poderá adicionar, a qualquer tempo, em Boletins Oficiais no site do evento, 
novas proibições de skins, caso surjam novos bugs conhecidos com os Campeões. 
 
 
 
DAS REGRAS DURANTE A PARTIDA 
 
 
Art. 32 - As equipes deverão utilizar os canais de voz do servidor do Discord, fornecido pela 
Organização, durante as partidas. 

 
Art. 33 - Os técnicos das equipes não poderão manter comunicação com os jogadores durante a 
execução da partida, sob pena de ser declarada a derrota da equipe como penalidade. 

 
Art. 34 - Em caso de falhas técnicas (desconexão, hardware e periféricos) ou problemas pessoais 
dos(as) estudantes-atletas, cada equipe terá direito a utilizar o tempo pré-estabelecido pelo jogo 
para a função pause, de forma contínua ou fracionada, tempo no qual deverá corrigir o problema a 
fim de que a partida volte ao seu curso normal. 

 
§1º - Finalizade o tempo do pause a que tem direito, a equipe deverá continuar a partida, 
sob pena de ser declarada a sua perda por WO. 
 
§2º - Não será permitida a substituição de estudante-atleta durante o curso da partida. 

 
Art. 35 - Durante as partidas, o chat do jogo deverá ser utilizado única e somente para avisos e 
pedidos de pause, ficando proibida qualquer manifestação diferente dessas finalidades, ainda 
que destinada à celebração da vitória. 
 

Art. 36 – Na hipótese da partida não estar sendo acompanhada de forma simultânea por 
representante de campus (fase intracampus) ou pela Comissão Organizadora (fase intercampi), 
ambas as equipes serão responsáveis por reportar o resultado das partidas, cabendo às mesmas 
fornecer provas no formato de mídia (screenshots) do resultado reportado, através do meio de 
informado indicado. 
 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 
Art. 37 - Todas as informações, resultados e classificações pertinentes ao evento/modalidade 
deverão ser consultadas nos documentos disponibilizados na  página oficial da eJIFBA e no perfil 
oficial da eJIFBA no Intagram, bem como na plataforma Battlefy. 

 
Art. 38 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, não podendo essas 
resoluções  contrariar o Regulamento Geral da eJIFBA. 
 
 

Comissão Organizadora da eJIFBA 
Portaria nº 1131 de 24 de março de 2021 


