
REGULAMENTO DO CAMPEONATO DE STREET FIGHTER V 

 

I - CONDIÇÕES GERAIS 

1. Este regulamento trata do campeonato de vídeo game de Street Fighter V, promovido e              
organizado pelo evento Parada Nerd; 

2. O campeonato ocorrerá no dia 28 de Maio de 2017, domingo.; 

3. Este regulamento tem por objetivo definir critérios e normas de participação, de seleção e              
premiação do Concurso e deverá ser respeitado por todos os envolvidos; 

4. Qualquer pessoa pode participar do concurso, desde que inscritas dentro do prazo            
estipulado; 

5. Serão disponibilizadas 32 vagas, sem distinção de inscrição, abertas para o público; 

6. Os jogos ocorrerão na plataforma PlayStation 4, impreterívelmente; 

7. Os jogadores devem, no dia da realização do campeonato, levar um controle Dualshock 4              
ou controle Arcade compatível com a plataforma PlayStation 4. 

 

II  - INSCRIÇÕES 

1. A participação no Campeonato é condicionada ao valor do ingresso do evento Parada             
Nerd, sendo uma taxa única e inegociável de R$30,00, que garante o acesso ao              
Campeonato e a todas as outras atividades do evento. 

2. Os interessados em participar do campeonato deverão preencher uma ficha de inscrição            
online disponível no site do Evento Parada Nerd até o dia 19 de Maio de 2017. As                 
inscrições poderão ser encerradas antes, caso as 32 vagas sejam preenchidas; 

3. É obrigatório o preenchimento de todos os campos da ficha de inscrição, caso contrário a               
participação no campeonato não será aceita; 

4. Os jogadores que se inscreverem deverão efetuar o pagamento, via depósito bancário, em             
até 5 dias úteis após a confirmação da inscrição. Os participantes inscritos que não              
comparecerem ao campeonato, sem prévio aviso de desistência, serão automaticamente          
banidos de todos os campeonatos, concursos e promoções futuras do Parada Nerd; 

5. Os dados bancários para o pagamento serão enviados no email de recebimento da             
inscrição; 

6. Os participantes que se inscreverem no campeonato de Street Fighter V concordam em             
ceder os direitos de imagem no campeonato para o evento Parada Nerd; 

7. O ato de inscrição implica na aceitação irrestrita, irrevogável e irreversível deste            
regulamento. 

 

 

 

 

 



III - FORMATO DAS DISPUTAS, CAMPEONATO E JULGAMENTO 

1. Os participantes se enfrentarão em um campeonato de até 32 jogadores, alocados            
aleatoriamente em uma chave gerada por meio do site challonge.com sendo que a mesma              
será disponibilizada para o público através do site da Parada Nerd; 

2. Formato dos sets: todas as disputas entre os jogadores serão feitas em um set “melhor               
de 5”, onde o primeiro a vencer 3 lutas será declarado o vencedor (first to 3); 

3. Formato do campeonato: Dupla eliminação. O campeonato será dividido em duas           
chaves, a de Vencedores e a de Perdedores. Todos os participantes iniciam na chave dos               
Vencedores, aqueles que perderem o seu primeiro set cairão para a chave dos             
Perdedores, os que perderem o seu segundo set estarão eliminados do campeonato; 

4. A partida final do campeonato será realizada com os vencedores de cada chave, sendo o               
primeiro colocado da chave Vencedores contra o primeiro colocado da chave Perdedores.            
A final seguirá o modelo das partidas anteriores, com set em melhor de 5. 

 

IV - SOBRE A COMPETIÇÃO 

1. No dia 28 de Maio de 2017, domingo, segundo dia de evento, das 16h00 às 19h00,                
ocorrerá o primeiro Campeonato de Street Fighter do Parada Nerd, na Arena de Games; 

2. Todos os participantes deverão se reunir no dia entre 15h00 e 15h30 na Arena de               
Games para confirmação de presença e organização da ordem dos sets; 

3. Os competidores inscritos participarão de um campeonato de Street Fighter V, na            
plataforma PlayStation 4, em uma chave com 32 jogadores; 

2. Após o início da Competição, os jogadores serão chamados um a um para tomarem seus               
lugares nas estações de jogo. Em caso de não comparecimento, o jogador perderá a              
partida, podendo ser eliminado do campeonato. 

 
V – DESCLASSIFICAÇÃO 

Os motivos para desclassificação de qualquer participante são os seguintes: 

1. O preenchimento incorreto da ficha de inscrição, inclusive as feitas de má fé ocasionará a               
desclassificação; 

2. Os participantes que tomarem atitudes desrespeitosas para com o corpo de juízes, a             
qualquer membro do staff que esteja envolvido no campeonato e a outros participantes do              
campeonato; 

3. Após o início do campeonato, caso o participante não compareça ao seu lugar, ele será               
passado para chave dos perdedores e posteriormente, desclassificado; 

4. Utilização de material que possa prejudicar o andamento do campeonato, atormentando           
outros participantes etc; 

5. Apertar “pause” no andamento do Round irá acarretar em derrota naquele Round, não             
importando se o pause foi intencional ou não (o mesmo vale em casos de falha técnica do                 
controle do participante);  

6. Em casos de situações não previstas, os juízes irão debater qual solução deverá ser              
aplicada, sendo assim, a decisão final e irrevogável. 

 

 

 



VI - DESISTÊNCIA E REMANEJAMENTO 

1. Solicitamos que desistentes informem sua decisão até o quanto antes, para que outros             
interessados possam preencher a vaga. O não comparecimento do participante acarretará           
em banimento de todos os campeonatos, concursos e promoções futuras do Parada Nerd. 

 

VII - PREMIAÇÃO E RESULTADOS 

1. As premiações serão destinadas aos 3 (três) primeiros colocados do campeonato; 

2. A entrega da premiação é de inteira responsabilidade da organização do evento Parada             
Nerd e seus parceiros; 

3. O valor a ser entregue como premiação será calculado sobre a quantidades de jogadores              
inscritos até o início do campeonato, sendo distribuídos da seguinte forma: 

a. 70% do valor arrecadado para o 1º colocado; 

b. 20% do valor arrecadado para o 2º colocado; 

c. 10% do valor arrecadado para o 3º colocado. 


