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Blumenau/SC,   01   de   outubro   de   2020.  
 
A   Comissão   Organizadora   do   I   Campeonato   de   League   of   Legends   -   IFC,   informa:  
 
No  dia  30/09/2020,  durante  a  partida  entre  as  equipes:  MeCapivara  Troll  -  MCT  (Rio  do  Sul)  e                  
Netin  Heavy  Hand  e  amigos  -  NHH  (Brusque),  foi  constatado  pela  Comissão  Organizadora  a               
utilização  da  skin “Astronautilus” ,  que  estava  na  lista  de  proibições  de  skins  que  foi  informada                
previamente  no  edital  e  no  canal  do  Discord  do  campeonato.  A  skin  utilizada  pode  gerar  um  erro                  
visual   que   pode   permitir   uma   vantagem   para   quem   a   utilizar.   
 
É  importante  enfatizar  que  a  Comissão  decidiu  pela  desclassificação  imediata  da  equipe,  e  optou               
por   aguardar   o   encerramento   da   partida   para   informar   ao   time   NHH   sobre   a   decisão.  
Ao  final  da  partida,  foi  informado  aos  times  da  infração  e  da  desclassificação.  Porém,  ao  ouvir  as                  
indagações   de   ambos   os   times   observou-se   que:  
 

- O  time  MCT  esclareceu  que  a  utilização  da  skin  não  afetou  o  andamento  da  partida  e  que                  
o   resultado   não   teria   sido   influenciado;  

- O   time   MCT   afirmou   que   a   equipe   NHH   deveria   ser   classificada;  
- O  time  MCT  enfatizou  que  a  utilização  da  skin  proibida  deveria  ocasionar  em  outro  tipo                

de   punição   para   a   próxima   partida,   a   ser   definida   pela   Comissão   posteriormente.   
 
A  Comissão,  após  discussão,  resolveu  por  aplicar  a  seguinte  punição,  baseando  no  artigo  10.2.               
do   regulamento:   

 
10.2  Caso  haja  alguma  conduta  inadequada  de  algum  participante  durante  a  realização             
do  evento,  o  mesmo  poderá  ser  advertido,  suspenso  ou  excluído  do  evento  pela              
Comissão   Organizadora.  

 
Punição:   Perda   de    3   banimentos   e   a   impossibilidade   de   escolha   do   lado   na   próxima   partida.  
 
Enfatizamos  que  a  partir  desse  momento,  conforme  discutido  pela  Comissão           
Organizadora   em   reunião   no   dia   01/10/2020:  

- Não   haverá   punições   alternativas   para   esse   tipo   de   situação.   
- Ocorrerá  a  pausa  da  partida  e  desclassificação  imediata  da  equipe  infratora  se  observado              

o   uso   das   skins   proibidas   no   jogo.  
 
Pedimos  aos  competidores  que  se  atentem  a  lista  de  skins  que  está  disponível  no  link:                
https://editais.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/Lista-de-Proibicoes.pdf  
 
Atenciosamente,  
Comissão   Organizadora.  
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