RESUMO REGULAMENTO DO 1º CAMPEONATO
FATECANO DE HEARTHSTONE
1. PERÍODO:
Dias 12, 13 e 14 de maio após as apresentações da 9ª Mostra de Projetos.

2. QUANTO À CONEXÃO AOS SERVIDORES:
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ENDEREÇOS MAC, impossibilitando assim o acesso indevido e a sobrecarga
da conexão, além de SOMENTE SER LIBERADO O ACESSO DURANTE OS
HORÁRIOS DO CAMPEONATO, impedindo assim que ocorra algum tipo de
interferência ao andamento da mostra.

3. QUANTO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPEONATO:
O campeonato será composto por um sistema de melhor de três com
eliminatória dupla, ou seja, cada uma das partidas possuirá entre duas e três
rodadas, cada uma com tempo médio de 10 minutos de duração. Dois
competidores realizaram uma partida e o vencedor segue na chave dos
vencedores (Winner Bracket – WB) e o perdedor vai para uma outra chave que
serve como repescagem (Loser Bracket- LB). Ao ir para o LB, o jogador não
poderá perder mais nenhuma partida, uma vez que como o campeonato possui
um sistema de eliminatória dupla, a segunda derrota consiste na eliminação do
jogador.
O jogador que não sofrer nenhuma derrota será denominado vencedor dos
vencedores, e irá para a final com a vantagem de uma vitória, uma vez que ele
ainda não perdeu nenhuma vez.
O jogador que não sofrer mais nenhuma derrota ao ir para a LB enfrentará o
vencedor da WB para definir quem será o campeão. Lembrando que este
começará já com uma derrota.

4. QUANTO À FORMAÇÃO DAS CHAVES:
Para a formação das chaves de eliminatória dupla é necessário um número
com potência de base 2 (8,16 ou 32 jogadores).

Caso o número de inscritos não seja um número de potência com base 2, os
jogadores a mais formarão uma chave secundária, que funcionará da seguinte
forma: Supondo que se inscrevam 21 alunos. Os 16 primeiros a se inscreverem
formarão a chave principal. Os outros 5 formarão uma chave secundária
independente da primária também de eliminatória dupla, onde quem perder é
eliminado. Nesse caso haverá uma finalíssima, onde o campeão da chave
principal enfrentará o campeão da secundária.

5. QUANTO À PREMIAÇÃO:
Para os jogadores que participarem da chave principal é garantido o verso de
cards FIRESIDE GATHERING, disponibilizado pela própria desenvolvedora do
jogo.
O primeiro colocado ganhará acesso à expansão Montanha Rocha Negra, a
qual irá liberar 31 novas cartas, sendo 5 lendárias para você formar o seu deck.
O segundo colocado ganhará um pack com 2 pacotes de cartas clássicas ou
da expansão Goblins e Gnomos (à escolha do mesmo).

Para inscrever-se clique no link a seguir ou através do código QR:
http://goo.gl/forms/77PbWl4kVK

