
Copa Toussaint #2

Regras

1. Prêmios

* 1° lugar: Jornada + 1200 pós de meteorito e 15 barris premium

* 2° lugar: 800 pós de meteorito e 10 barris premium

* 3° lugar: 400 pós de meteorito e 5 barris premium

2. Inscrições, envio de decks e datas da copa:

Para poder se inscrever na Copa Toussaint o jogador deve estar no servidor de Discord, do
Team Viper https://discord.gg/Yvft8EXHRK e registrar no site do Team Viper
https://teamviper.site/copa-toussaint-2/#mazos

As inscrições vão até o dia 24/09/2021 as 23:59 hr México. Sendo esta também a data
limite para envio dos decks. Os jogadores que não enviarem os decks até essa data
serão automaticamente eliminados

As inscrições são limitadas a 32 jogadores. Caso as inscrições ultrapassem 32 jogadores,
os demais inscritos irão ficar como suplentes para o caso de possíveis desistências.

A copa irá ocorrer durante a semana do dia 27/09/2021 com a final marcada para o dia
03/10/2021.

Onde iremos atualizar os jogadores sobre o status do torneio e eventuais mudanças ou
imprevistos que possam ocorrer. O cronograma final com a data das fases será anunciado
em 26/09/2021.

3. Formato:

A copa será no formato de dupla eliminação, de forma que cada jogador para ser eliminado
tem que perder duas partidas.

Ao perder a primeira vez o jogador vai para a chave dos perdedores, e se perder
novamente é eliminado.

A grande final que define o campeão da copa, será entre o ganhador da chave dos
vencedores, e o ganhador da chave dos perdedores, sendo que para o ganhador da chave
dos perdedores ser campeão ele deve derrotar o ganhador da chave dos vencedores duas
vezes.

As partidas serão no formato melhor de 3. Cada jogador terá 3 decks, de 3 facções
diferentes, e antes das partidas os jogadores irão fazer o ban de um deles através da
ferramenta de pick e bans do Team Aretuza. https://teamaretuza.com/gwent/ban/

Após vencer com um deck o jogador não poderá utilizar esse deck novamente durante esse
confronto. O jogador que conseguir duas vitórias primeiro será o vencedor do confronto.

https://discord.gg/Yvft8EXHRK
https://teamviper.site/?p=1994
https://teamaretuza.com/gwent/ban/
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4. Data e horário das partidas:

As partidas vão ocorrer durante a semana entre os dia 27/09/2021 al 01/10/2021.

Durante esses dias os jogadores irão conversar entre si e marcar o melhor horário para
jogar suas partidas.

Uma fase será jogada por dia, exceto no escalão dos perdedores. É importante notar que,
na chave dos perdedores, alguns jogadores terão que jogar contra dois adversários no
mesmo dia.

Se por algum motivo o jogador não puder jogar a partida no dia definido o mesmo será
eliminado, e seu adversário avançará para a próxima fase. Uma vez marcada partida se um
dos jogadores não comparece para jogar no horário determinado, após quinze minutos o
jogador que se apresentou pode clamar a vitória por WO.

O torneio terá início às 00:00 hrs horário méxico (2:00 hrs horário de Brasília), do dia
27/09/2021, os jogadores terão até as 12 hrs (14 hrs horário de Brasília), deste mesmo dia
para entrar em contato com seu rival, informar o horário que pode jogar, e marcar a partida.
Após esse horário se um dos jogadores não entra em contato para marcar a partida, o
jogador que teve a iniciativa de marcar a partida e não foi respondido pode reclamar a
vitória por WO.

Devido à diferença de horários entre regiões, pode haver problemas entre os
jogadores para marcar suas partidas, se os jogadores não podem entrar em um
acordo sobre o horário para realizar sua partida, ambos os jogadores serão
eliminados.

5. Semi-finais e finais:

As finais das chaves de ganhadores e perdedores, e a grande final irão ser transmitidas por
canais de membros do Team Viper a partir das 17:00 hr horário de Brasília, dos dias
02/10/2021 e  03/10/2021. Eles só podem ser transmitidos por membros da Team Viper.

6. Moeda:

A moeda será decidida pela ferramenta de picks e bans do Team Aretuza, de forma
aleatória, quando os jogadores realizarem o ban.

7. Empate:

Em caso de empate os jogadores devem repetir a partida, com os mesmos decks e mesma
moeda.

8. Desconexões:

Caso um jogador perca a conexão durante uma partida e não consiga se reconectar ao jogo
seu oponente irá ser o ganhador dessa partida.

9. Bugs y erros:
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Em caso de bugs ou erros que não permitam o término da partida, o jogador que sofreu
com esse problema deve salvar uma captura de tela e enviar ao seu rival, a assim possam
decidir como proceder em relação a partida, caso não consigam entrar em um entendimento
devem contatar os moderadores do torneio para resolver a questão.

A final da chave de vencedores, a final da chave dos perdedores, e a grande final serão
transmitidas pelos canais do Team Viper, e serão realizadas na plataforma oficial de
torneios da CDPR, se durante a partida ocorrer algum bug da plataforma, que não permita
os jogadores terminarem a partida ou sua visualização para transmissão a partida será
reiniciada, com mesmos decks e mesma moeda.

10. Transmissões de partidas:

Qualquer jogador pode transmitir suas partidas por streaming caso queira, na Twitch, ou em
sua plataforma de preferência. Ressaltando que o streamer é o responsável por seu chat,
de forma que deve tomar providências para que ninguém em seu chat lhe dicas durante a
partida, Recomendamos alguns minutos de delay para evitar qualquer tipo de suspeita de
Coop, ou Stream sniping.

É terminantemente proibido a prática de coop ou stream sniping, caso algum participante
seja flagrado fazendo uma dessas práticas, com provas. O mesmo será eliminado do
torneio.


