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Constituição das equipes 

As equipes serão formadas por 3 personagens e a soma do nível de todos eles não pode 

ultrapassar 525, no dia do primeiro combate da equipe. 

Uma equipe não pode ter um personagem com nível inferior a 145 no dia do primeiro combate 

no torneio.   

A partir do primeiro combate, nós teremos uma tolerância de até 10 níveis para a soma total, 

então durante todos os demais combates, a soma do nível total da equipe não pode ultrapassar 

535. Os jogadores devem fazer uma projeção do nível dos personagens no momento da 

inscrição.  

Não é permitido repetir uma mesma classe em uma equipe.  

 

Inscrições 

Em equipe:  

A equipe deve escolher um único membro para fazer a inscrição da equipe.  

O jogador escolhido deve acessar o formulário de inscrição e preencher corretamente com todos 

os dados solicitados.  

As inscrições ficarão abertas no período de 03 a 14 de agosto de 2016.  

Individuais:  

Nós vamos receber inscrições individuais, mas sem garantia de que será possível gerar equipes.  

Para ter possibilidade de gerar equipes, nós precisamos receber inscrições individuais que 

atendem às regras do Torneio.  

A prioridade na escolha dos jogadores para gerar as equipes são: Data de Inscrição e Nível do 

Personagem.  

Alterar inscrição: 

Para alterar uma inscrição, é necessário que você cancele a inscrição anterior via formulário 

específico, e refaça o cadastro no formulário normal de inscrições.  

 

O Torneio 

Todo o torneio será realizado no servidor Efrim, em Ecaflipus, nas arenas abaixo:  

• Baía Max 

• Reservatório Morno 
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• Selva Ligeira 

• Cume dos Condenados 

• Floresta Flutuante 

• Cascatas em Cascata 

• Laje Branca 

• Convento Ventania 

• Mina Furada 

 

Os combates serão sorteados entre as arenas disponíveis e a lista com o dia, horário e local será 

publicada em nosso fórum oficial.  

Caso durante o período de realização do combate uma equipe ultrapasse o nível mínimo no 

primeiro combate e a tolerância de 535 para os próximos, a equipe será desclassificada.  

O uso de equipamentos PVP nos combates do torneio está proibido. 

O uso de bônus temporário está liberado.  

Em hipótese nenhuma um combate será reiniciado ou remarcado. 

Um personagem que foi ressuscitado na partida, é considerado como morto para pontuação 

final.  

O tempo máximo de combate é de 1 hora, ao completar esse tempo, se o combate ainda estiver 

sendo realizado, ele será considerado “Empate”. O combate só poderá ser encerrado, a partir 

do momento em que Árbitro da partida anunciar o Empate. Essa regra não se aplica para as 

Semifinais e finais.  

Todo e qualquer ponto que não constar neste regulamento, será analisado pela Ankama, e cabe 

a ela a palavra final sobre a questão.  

 

Os árbitros 

Os árbitros serão encarregados de supervisionar os combates.  

Em caso de desacordo entre as duas equipes, será o árbitro que terá a palavra final. Todas as 

equipes deverão respeitar os árbitros e suas decisões. 

 

Modalidade do torneio 

 

Caso o número de equipes inscritas ultrapasse 30:  
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O torneio será realizado na modalidade “mata-mata”, isso significa que toda disputa é definitiva, 

e a equipe perdedora está eliminada do torneio.  

 

Caso o número de equipes inscritas seja inferior a 30:  

Cada equipe vai participar de 3 combates e o resultado das partidas irão alimentar dois sistemas 

distintos de pontuação, os Pontos do Torneio e os Pontos Suíços.  

Pontos do Torneio:  

Tipo de Vitória Equipe 
Ganhadora 

Equipe 
perdedora 

Vitória perfeita (nenhum membro morto na 
equipe ganhadora) 

60 pontos 5 pontos 

Vitória de dois (um morto na equipe 
ganhadora) 

50 pontos 15 pontos 

Vitória no limite (dois mortos na equipe 
ganhadora) 

45 pontos 20 pontos 

Vitória por abandono 60 pontos -20 pontos 
Vitória automática ("passar") 60 pontos  / 
Empate (1 hora de combate) 40 pontos 40 pontos 

 

Pontos Suíços:  

• Vitória: 3 pontos; 

• Derrota: 0 pontos.  

 

Critério de Desempate:  

• Pontos Suíços 

• Pontos do Torneio 

• Sanções 

 

Regras e Sanções 

As Regras 

• Todos os participantes, comentaristas e organizadores devem respeitar uns aos outros, 
bem como toda a humanidade; serão sancionados todos os insultos ou provocações. 

• Todos os participantes devem consultar regularmente o calendário de rodadas, estar 
presente e pronto para iniciar seus combates em tempo hábil. 

• Uma equipe incompleta não está autorizada a combater. 
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• Um combate lançado não será por motivo nenhum relançado, nem pausado, nem 
mesmo por causa de um bug ou problema de conexão.  

• O uso de multiconta e do sistema de Heróis está proibido. Alguns jogadores são 
autorizados a participar de um mesmo local e consequentemente compartilhar um 
mesmo IP, mas eles devem impreterivelmente jogar de computadores diferentes. 

• O abuso de Bugs, que é proibido conforme os Termos e Condições de uso do jogo.  

As sanções 

Todas as sanções são aplicadas a uma equipe inteira, mesmo que a infração seja cometida por 
um único participante. As reincidências são também contabilizadas para toda a equipe. 

 
Tabela de sanções  
 
Insulto ou provocação: Um dos membros da equipe insultou ou provocou outro jogador, um 
comentarista ou um organizador.  

• 1. Derrota por abandono 
• 2. Desclassificação 

 
Ausência: A equipe não está presente para seu combate no horário fixado, ou está incompleta, 
e o combate não pode acontecer.  

• 1. Derrota por abandono. 
• 2. Desclassificação 

 
Multicontas: Uma equipe possui 2 personagens ou mais que são jogados no mesmo 
computador durante um combate.  

• 1. Derrota por abandono 
• 2. Desclassificação 

Abuso de Bugs: Um jogador tira proveitos de um bug durante a partida:  

• 1. Desclassificação 

 

Calendário 

Inscrições: De 03 a 14 de agosto de 2016. 

Início dos combates: 20/08/2016 
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Os combates serão realizados aos sábados e Domingos, nos horários (de Brasília) a seguir:  

14h00 – 15h15 – 16h30 – 17h45 

Nós poderemos ter combates simultâneos por cada horário.  

 

Premiação:  

1º Lugar:  

• Cada membro da equipe receberá:  

• 1x Traje de PeeVeePee 

• 1x Poção de artesanato veloz 

• 1x Poção de colheita veloz 

• 1x Emote Castelo de Areia 

• 30 Dias de Pacote Bônus 

• 1x Papatudo de Guerra à escolha do jogador 

• 1x Arreios de unicórnio 

• Título*: Campeão do Torneio de Verão 

* O título estará disponível na atualização 1.48 de WAKFU.  

 

2º Lugar:  

Cada membro da equipe receberá:  

• 1x Traje de PeeVeePee 

• 1x Poção de artesanato veloz 

• 1x Poção de colheita veloz 

• 1x Emote Castelo de Areia 

• 1x Papatudo de Guerra à escolha do jogador 

• 1x Arreios de unicórnio 

 

 

3º Lugar:  

Cada membro da equipe receberá:  

• 1x Traje de PeeVeePee 

• 1x Poção de artesanato veloz 

• 1x Poção de colheita veloz 


