Desafios Semanais de Hearthstone – Temporada 2, 2020
Regras Oficiais
1. INTRODUÇÃO
As Regras Oficiais dos Desafios Semanais de Hearthstone (“Regras Oficiais”) determinam a forma de
competição dos Desafios Semanais de Hearthstone (“Torneio”) na data da publicação.
Essas Regras Oficiais, junto com o Guia do Jogador de Torneios de Hearthstone (“Guia”), definem as
regras do torneio, incluindo aquelas que dizem respeito a critérios de participação, estrutura do torneio,
premiação, conduta dos jogadores, etc. O Guia pode ser acessado aqui: blizz.ly/HSrules
OS TERMOS DO GUIA CONTÊM UMA CLÁUSULA DE ARBITRAÇÃO OBRIGATÓRIA NA
SEÇÃO 8 QUE LIMITA A CAPACIDADE DE VOCÊ E A BLIZZARD ENTRAREM COM
ALEGAÇÕES LITIGIOSAS, BEM COMO UMA CLÁUSULA NA SEÇÃO 9 QUE LIMITA A
RESPONSABILIDADE DA BLIZZARD E DE OUTROS MEMBROS DO GRUPO BLIZZARD EM
RELAÇÃO A QUALQUER DANO, PREJUÍZO, LESÃO OU PERDA QUE VOCÊ VENHA A
SOFRER.
Leia cuidadosamente os termos contidos nas Regras Oficiais e no Guia. Para participar do Torneio, você
terá que concordar com os termos expressos nas Regras Oficiais e no Guia. Se você não aceitar esses
termos, não poderá participar do Torneio nem receber premiação.

2. ACEITAÇÃO DAS REGRAS OFICIAIS
2.1

Você reconhece sua aceitação dessas Regras Oficiais e do Guia ao entrar ou participar de qualquer
confronto ou partida que seja parte do Torneio.

2.2

Se você tiver mais que 13 anos, mas ainda for menor de idade (conforme descrito abaixo), seus pais
ou responsável terão que aceitar essas Regras Oficiais e o Guia em seu nome.

2.3

Se você (ou seus pais ou responsável) não aceitar essas Regras Oficiais e o Guia, ou se você não
atender aos requisitos de qualificação de jogador na Seção 3, abaixo, você não poderá participar do
Torneio.
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3. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO DE JOGADOR
3.1

Qualificação regional.
(a) Você pode participar do Torneio se, na data da inscrição, você estiver residindo num dos
seguintes países: Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, Porto Rico, Uruguai ou
Venezuela.
(b) Você só pode participar do Torneio se sua participação não violar a legislação local. Você é
responsável por assegurar que sua participação no Torneio está de acordo com todas as leis
da(s) jurisdição(ões) onde você reside, e cabe a você tomar todos os passos para garantir que
isso se confirme.

3.2

Requisitos de Conta Battle.net. Para participar do Torneio, você precisa:
(a) ter baixado o cliente de jogo de Hearthstone;
(b) ter acesso autorizado a uma conta completa Blizzard Battle.net registrada no serviço Battle.net.
Contas limitadas do Battle.net não servem para participação no Torneio;
(c) ter uma conta Battle.net que esteja em funcionamento no início do Torneio e continue assim ao
longo do Torneio;
(d) ter um endereço de e-mail associado à sua conta Battle.net, já que a Blizzard se reserva o direito
de verificar o e-mail que você fornecer;
(e) ser pessoa física (ou seja, não uma empresa, parceria ou outra entidade jurídica) e ser a mesma
pessoa que está registrada na conta Battle.net, a não ser que você seja menor de idade e esteja
usando uma conta registrada pelo seus pais ou responsável.

3.3

Requisitos mínimos de idade.
(a) Você pode participar do Torneio se for maior de idade pelas leis do seu país de residência na
data da sua inscrição no Torneio. Se você for menor de idade no país em que reside, mas tiver
mais de 13 anos na data da sua inscrição no Torneio, você ainda pode entrar na competição e
participar dela se atender aos critérios mínimos de qualificação estabelecidos nas Regras
Oficiais, sem prejuízo da legislação nacional e local, e se os seus pais ou responsáveis tiverem
lido e aceitado as Regras Oficiais e o Guia em seu nome.
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3.4

Participantes não qualificados.
(a) Jogadores que participaram de alguma competição da Hearthstone Masters Tour em 2019 ou
2020 não podem participar do Torneio nem ganhar premiação.
(b) Os diretores e funcionários da Blizzard; agentes, consultores profissionais, agências de
publicidade e propaganda associadas à matriz ou às empresas afiliadas e subsidiárias, bem
como a família imediata e pessoas que residem com eles, não podem participar do Torneio,
ganhar premiação ou receber parte ou compensação de qualquer natureza em cima da
premiação do jogador.

4. ORGANIZAÇÃO COMPETITIVA DO TORNEIO
4.1

Estrutura do Torneio.
(a) O Torneio consiste em oito chaves de eliminação direta disputadas ao longo de quatro semanas
(“Torneio Semanal”) seguidas de um subtorneio com quatro chaves de eliminação direta
(“Final”) entre os vencedores de cada um dos oito Torneios Semanais.
(b) Serão dois Torneios Semanais por semana, um dos quais terá apenas residentes do Brasil, e o
outro será aberto apenas a residentes dos seguintes países: Argentina, Belize, Bolívia, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua,
Paraguai, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela.

4.2

Programação do Torneio. A competição acontecerá entre 10 de agosto a 13 de setembro de 2020,
nas seguintes datas:
(a) Período de inscrição dos Torneios Semanais da Semana 1: de segunda-feira, 10 de agosto, a
sexta-feira, 14 de agosto.
(b) Período de participação dos Torneios Semanais da Semana 1: 15 e 16 de agosto, sábado e
domingo.
(c) Período de inscrição dos Torneios Semanais da Semana 2: de segunda-feira, 17 de agosto, a
sexta-feira, 21 de agosto.
(d) Período de participação dos Torneios Semanais da Semana 2: 22 e 23 de agosto, sábado e
domingo.
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(e) Período de inscrição dos Torneios Semanais da Semana 3: de segunda-feira, 24 de agosto, a
sexta-feira, 28 de agosto.
(f) Período de participação dos Torneios Semanais da Semana 3: 29 e 30 de agosto (sábado e
domingo).
(g) Período de inscrição dos Torneios Semanais da Semana 4: de segunda-feira, 31 de agosto, a
sexta-feira, 4 de setembro.
(h) Período de participação dos Torneios Semanais da Semana 4: 5 e 6 de setembro, sábado e
domingo.
(i) Período de participação da Final: 12 e 13 de setembro, sábado e domingo.
4.3

Organização competitiva do Torneio.
(a) Em todos os confrontos do Torneio, um jogador enfrentará outro pela internet em partidas de
Hearthstone um contra um.
(b) As regras de formato de confronto e deck de Hearthstone para cada semana do Torneio serão
comunicadas pelos administradores de Torneio da Blizzard no início de cada semana. A menos
que seja afirmado diferente, todos os confrontos do Torneio serão no formato melhor de três
(BO3). Jogadores devem se registrar para cada partida com 3 decks de cards válidos de
Hearthstone e estão sujeitos à proibição (ban) de 1 deck para cada confronto. Os decks devem
ter ao menos 4 cards diferentes entre si para serem válidos. A menos que especificado de outra
forma, apenas cards de formato Padrão podem sem usados no Torneio.
(c) Todos os confrontos do torneio serão viabilizados pelo Battlefy.com. Os jogadores precisam
criar uma conta gratuita no Battlefy.com para participar do Torneio.
(d) Os jogadores podem se inscrever para jogar nos Torneios Semanais usando a plataforma
Battlefy.com por ordem de chegada. Cada Torneio Semanal será aberto aos primeiros 256
jogadores que se inscreverem no Battlefy.com.
(e) Cada Torneio Semanal requer no mínimo 8 jogadores. Se houver menos de 8 jogadores
inscritos antes do Torneio Semanal, obviamente ele não poderá ser disputado. Não haverá
premiação para esse Torneio Semanal, e a Blizzard selecionará um jogador a seu critério para
avançar à Final.
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(f) Os jogadores podem se inscrever em vários Torneios Semanais, mas só podem se classificar
para uma vaga na Final. Se um jogador vencer mais de um Torneio Semanal, o jogador mais
bem colocado no mesmo torneio que ainda não estiver classificado para a Final avançará para
a Final.

5. PRÊMIOS
5.1

Todos os jogadores que vencerem 4 (quatro) ou mais confrontos em cada Torneio Semanal
receberão códigos digitais para resgatar saldo do Battle.net e pacotes de cards de Hearthstone, de
acordo com o país de residência registrado na conta Battle.net do jogador premiado (“Prêmio do
Torneio”):

Saldo Battle.net
Pacotes de cards
de Hearthstone
5.2

Brasil
R$ 100,00

México
MXN $500
1

Chile
CLP $15.000

Argentina
ARS $1.000

2

2

1

Todos os
outros
países
US$ 25,00
0

O vencedor do Torneio Semanal receberá 1 (um) Prêmio do Torneio a mais em relação a qualquer
prêmio recebido pelas 4 (quatro) ou mais vitórias em confrontos.

5.3

Após a conclusão da Final, os 4 (quatro) jogadores que alcançam as 4 primeiras posições e jogam
nas Finais receberão 1 (um) Prêmio do Torneio a mais. Além disso, o vencedor da Final recebe um
código digital para resgatar 1 (um) Pacotaço de Universidade de Scolomântia de Hearthstone, e um
pacote de prêmios da Blizzard que consiste em: (i) uma (1) bata personalizada com um valor
aproximado de $99,99, (ii) um (1) par de tênis personalizados tamanho US 10 / US 44 / 42 BR com
um valor aproximado de US $99,99 e (iii) um (1) notebook de couro personalizado com um valor
aproximado de US $29,99.

5.4

A concessão dos prêmios é anulada em locais onde for proibida ou restrita. Impostos locais
associados ao recebimento ou uso de prêmios são de responsabilidade do vencedor. Os Prêmios
não são transferíveis. Não serão permitidas substituições ou trocas (incluindo por dinheiro) de
quaisquer prêmios, com a exceção feita à Blizzard, que se reserva o direito de substituir o prêmio
por outro de valor igual ou superior.

5.5

Pode ser que o vencedor precise preencher e enviar documentação referente a impostos e
pagamentos como condição para receber o prêmio. Caso o vencedor seja menor de idade, seus pais
ou responsáveis precisarão cuidar dos trâmites referentes a esses documentos. Caso toda a
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documentação solicitada não seja entregue no tempo determinado, o prêmio poderá ser perdido. Os
potenciais vencedores serão responsáveis por mandar todo o material requerido. Comprovação de
envio não será considerada prova de recebimento pela Blizzard.

6. TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS
6.1

Mudanças nestas Regras Oficiais.
(a) As Regras Oficiais contêm as regras do Torneio que estão valendo no momento da publicação.
Todas as regras, políticas e práticas relacionadas ao Torneio divulgadas anteriormente (exceto
o site dos Termos), sejam impressas ou online, tornam-se inválidas.
(b) A Blizzard se reserva o direito de revisar, modificar, alterar, apagar ou adicionar termos a essas
Regras Oficiais a qualquer momento, a seu critério, e suspender, cancelar ou modificar o
Torneio ou a participação de algum jogador no Torneio caso vírus, erros, problemas técnicos,
intervenção humana não autorizada, hackeamentos ou outras causas fora do controle da
Blizzard venham a afetar a administração, segurança ou disputa normal do Torneio, ou caso a
Blizzard não possa mais (segundo seus próprios critérios) fazer o Torneio como planejado.

6.2

Comunicações.
(a) Você concorda que estas Regras Oficiais e o Guia perfazem um acordo escrito realizado entre
você e a Blizzard sob o regime das leis aplicáveis.
(b) Até a extensão permitida pelas leis aplicáveis, estas Regras Oficiais, o Guia e quaisquer outros
avisos, solicitações e outras comunicações aqui mencionadas podem lhe ser fornecidas
eletronicamente, e você concorda em receber essas comunicações da Blizzard em formato
eletrônico. As comunicações eletrônicas serão enviadas para o endereço de e-mail registrado
na sua conta Battle.net.
(c) Se você tiver dúvidas ou comentários sobre as Regras Oficiais, mande um e-mail para
LatAmCMS@blizzard.com ou mande por escrito para: Hearthstone Weekly Challenges c/o
Blizzard Entertainment LatAm, P.O. Box 18979, Irvine, CA 93623.
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