
REGULAMENTO DA SEASON 2 GAME ZONE CINESYSTEM FREE FIRE MISTO 

 

Este é o Regulamento (“Regulamento”) da Competição CINESYSTEM Free Fire Modalidade 

Online (“Competição” ou “Campeonato”). 

 

O conteúdo deste documento se aplica integralmente às equipes que participarem da 

Competição, incluindo jogadores, técnicos, donos, investidores e quaisquer funcionários de 

tais equipes. 

O objetivo do documento é garantir a imparcialidade no tratamento dos participantes e dar 

ciência do cumprimento de todas as regras do Campeonato. 

Este Regulamento trata especificamente da participação de equipes inscritas, bem como das 

eventuais penalidades incidentes em caso de cometimento de infrações no curso da 

participação na Competição. 

Os termos que definem e regem o relacionamento entre equipes e seus jogadores são de 

responsabilidade única e exclusiva dessas partes, de modo que, caso um jogador infrinja 

quaisquer regras da Competição, as penalidades recairão sobre as equipes, que deverá 

repassar as consequências para seus membros conforme estipulado em cada caso. 

A Competição é um campeonato amador em que equipes novatas competem no jogo 

eletrônico “Free Fire” ao longo de 4 (quatro) fases: Classificatórias, Quartas de Final, Semifinais 

e Finais. Referida Competição é composta por torneios mensais, com etapas eliminatórias, no 

formato squad com sala personalizada. 

As partidas da Competição acontecerão às quintas-feiras, sextas-feiras e sábados iniciando às 

20h00, conforme definições de datas e horários a serem divulgadas. 

 

1 – PROMOTORA, DATAS, HORÁRIOS E LOCAL 

 

1.1. A Competição é promovida pela Cinesystem S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 

07.437.016/0001-05, com sede à Rua Vereador Basílio Sautchuk, n.º 856, 12.º Andar, Salas 

1.201-1.204, Zona 01, CEP 87.013-190, Maringá–PR, doravante denominada de Promotora. 

 

1.2. A Competição será realizadas em datas a serem divulgadas por meio dos canais de 

comunicação da Promotora, e ocorrerá de forma remota, com transmissões realizadas nos 

canais da Promotora no Youtube e na Booyah. 

 

2 – DAS INSCRIÇÕES E DA ELEGIBILIDADE DOS JOGADORES 

 



2.1. Os jogadores integrantes do time deverão ter 13 anos completos no ato da inscrição e o 

desrespeito a esta regra, por qualquer das equipes, terá como consequência a sua 

desclassificação. 

 

2.2. Com o aceite no ato da inscrição, a equipe compromete-se a participar de todas as 

partidas, ficando sujeita a penalidades, incluindo desclassificação desta e/ou de futuras 

competições, caso descumpra esse compromisso. 

 

2.3. A inscrição no Campeonato será realizada por meio do acesso a Plataforma Sympla 

(https://www.sympla.com.br/) pelo líder da equipe. No ato de inscrição, o líder deverá 

informar o seu nome completo, bem como o seu e-mail, data de nascimento e o seu número 

de telefone celular, bem como o nome da equipe que integra, dados sujeitos às finalidades e 

aos limites descritos no item “4.2”. 

 

2.3.1. Pela participação no Campeonato, o líder da equipe será o responsável pelo pagamento 

do valor da inscrição, podendo ser adquirido na pré-venda com vagas limitadas ao período de 

comercialização do 1º lote pelo valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) e 

posterior pelo valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), por meio de boleto 

bancário ou lançamento em fatura de cartão de crédito (à vista ou parcelado em até 6x com 

juros). 

 

2.4. As inscrições na competição podem ocorrer até um total de 384 (trezentos e oitenta e 

quatro) Lines. 

 

2.4.1. A devolução do valor de inscrição não será exigível em hipótese alguma, ainda que a 

equipe desista da Competição antes ou durante a sua ocorrência. 

 

2.5. Funcionários da Promotora, ou pessoas que de qualquer forma prestem serviços 

diretamente a ela, ou às empresas parceiras envolvidas na produção/operação da Competição, 

estão vedados de participar do Campeonato, seja como técnicos, jogadores, ou em qualquer 

outra função em uma equipe. 

 

2.6. Os jogadores participantes deverão possuir contratos vigentes com as equipes que 

representam, durante todo o período em que estiverem representando a equipe na 

Competição. Sempre que requisitados pela Promotora, esses documentos deverão ser 

apresentados pela equipe. 

 



2.6.1. Cada jogador só poderá ter contrato válido com uma única equipe participante. Não é 

permitido que um jogador individual se inscreva na Competição em diferentes equipes ou que 

o jogador use mais de uma conta para integrar outras equipes. 

 

2.7. Os jogadores deverão utilizar as contas de Free Fire de sua própria titularidade, sendo 

estritamente vedada a participação com contas pertencentes a outrem, sob pena de 

eliminação. 

 

2.8. Em atenção ao item anterior, são vedados nomes e nicknames de teor vulgar, ofensivo, 

discriminatório, preconceituoso, político e/ou que infrinja qualquer direito autoral. 

 

2.8.1. Havendo 2 (duas) ou mais equipes inscritas com o mesmo nome, levantar-se-á as 

inscrições e, levando em consideração a ordem de inscrições, a primeira equipe inscrita 

permanecerá com o nome escolhido, enquanto as demais terão a possibilidade de escolher um 

nome ainda não utilizado. 

 

3 – FORMAÇÃO DAS EQUIPES E PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Durante toda a Competição, cada equipe deverá manter em sua composição no mínimo 4 

(quatro) e no máximo 6 (seis) jogadores, além de 1 (um) técnico, sendo vedada a participação 

de equipes com número menor ao mínimo exigido, sob pena de desclassificação. 

 

3.2. Cada partida contará com 4 (quatro) jogadores, enquanto os demais ficarão em reserva. 

 

3.3. Eventuais substituições e/ou inscrições extraordinárias serão admitidas somente mediante 

autorização formal da Promotora. 

 

3.4. Para participar da partida, as equipes inscritas deverão ingressar no grupo de aplicativo de 

mensagens instantâneas (WhatsApp) referente ao seu grupo na competição, onde serão 

enviados ID e senha para acesso à sala personalizada da partida de Free Fire, com 20 minutos 

de antecedência do início do jogo. 

 

3.5. Durante a partida, haverá interação por meio do chat do jogo. Os jogadores também 

poderão se comunicar pelo grupo de aplicativo de mensagens instantâneas (Whatsapp). 

 

3.6. Será admitido 1 (um) emulador por Line e não mais que esse número. 



 

4 – PROTEÇÃO DE DADOS 

 

4.1. Decorrido o prazo final de inscrições, a Promotora estará autorizada, a partir do aceite a 

este ato, a publicar os logotipos das equipes participantes, a qualquer momento, sem 

necessidade de aviso prévio, com a finalidade única e exclusiva de divulgação da Competição, 

sem que isso importe em qualquer violação a direitos de marca ou direitos autorais. 

 

4.2. Os dados coletados serão única e exclusivamente aqueles mencionados no item 2.3, para 

fins de contato, pela Promotora, a respeito do envio de informações sobre o Campeonato, 

além de informações e promoções especiais da rede Cinesystem, de forma que, neste ato, o 

jogador inscrito concorda em receber e-mails e mensagens em aplicativos de mensagens 

instantâneas que versarem sobre os conteúdos ora citados. 

 

4.3. A Promotora se compromete a atuar de modo a proteger e a garantir o tratamento 

adequado dos dados pessoais a que tiver acesso durante a relação contratual, bem como a 

cumprir as disposições da Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). 

 

4.4. A Promotora deverá garantir que quaisquer dados pessoais objeto do presente 

Regulamento tenham sido obtidos de acordo com as regras previstas na LGPD. 

 

4.5. De acordo com o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados, a Promotora obriga se 

a tratar os dados pessoais a que tiver acesso unicamente para os fins e pelo tempo necessários 

para o cumprimento das suas obrigações e para a adequada execução do objeto deste 

Regulamento, ou ainda com fundamento em outra base legal válida e específica. 

 

4.6. A Promotora deverá adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a 

proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de 

destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou 

ilícito, observada a natureza dos dados tratados. 

 

4.7. A Promotora se compromete a acompanhar e monitorar a conformidade das suas práticas, 

assim como as dos seus sub-operadores e quaisquer terceiros, com as obrigações de proteção 

dos dados pessoais previstas neste instrumento. 

 

4.8. O presente Regulamento não modifica ou transfere a propriedade ou o controle sobre os 

dados pessoais disponibilizados, obtidos ou coletados no âmbito deste Instrumento, que 

permanecerão sendo de propriedade do seu proprietário originário. 



 

4.9. Os jogadores e as equipes autorizam a coleta, armazenamento, tratamento, utilização e 

compartilhamento, entre a Promotora e terceiros eventualmente necessários, dos dados 

pessoais estritamente necessários para a operacionalização e divulgação da Competição e 

entrega do prêmio. 

 

5 – MECÂNICA DA COMPETIÇÃO 

 

5.1. O campeonato é composto por 3 (três) fases de grupos e, depois de todas as rodadas, os 

12 (doze) times melhor posicionados se classificarão para as Finais em um único grupo, da 

seguinte forma: 

 

Como funcionará 

a) 1ª Fase Classificatória: Até 384 Lines formam até 32 48 grupos, cada grupo será composto 

por 12 Lines. 

A disputa terá 2 quedas/rodadas, até 192 Lines mais bem pontuadas avançam para a fase de 

Quartas de final. 

 

b) 2ª Fase Quartas de Final: Até 192 equipes formam 16 grupos composto por 12 equipes. Às 

quartas de final terá 2 quedas/rodadas, as 48 Lines mais bem pontuadas avançam para as 

Semifinais. 

 

c) 3ª Fase Semifinal: 48 Lines formam 4 grupos. A classificatória terá 3 quedas/rodadas, as 12 

Lines que melhor pontuarem irão disputar a Grande Final. 

 

d) 4ª Finais: As 12 Lines qualificadas nas Fases de Grupos competem em um único grupo. Nas 

finais, as equipes terão de competir na melhor de 12, que ocorrerá em um único dia. Zera-se 

todos os pontos anteriores e nessa fase iniciará uma nova contagem. Neste dia, a Final será 

composta por 4 quedas/rodadas. As equipes vão ganhar pontos por suas colocações e abates, 

com a contagem no final de cada jogo. 

 

5.2. A Final será composta por quatro partidas (quedas), intercalando entre 3 (três) mapas 

(Bermuda, Purgatório, Kalahari). 

 

5.3. Na tabela de pontuação, cada equipe pontuará individualmente, não para o grupo. Os 

pontos são distribuídos a cada partida da seguinte forma: 

- 1 pontos por kill/Abate. 



- BOOYAH: 12 pontos 

- 2º Posição: 9 pontos 

- 3º Posição: 8 pontos 

- 4º Posição: 7 pontos 

- 5º Posição: 6 pontos 

- 6º Posição: 5 pontos 

- 7º Posição: 4 pontos 

- 8º Posição: 3 pontos 

- 9º Posição: 2 pontos 

- 10º Posição: 1 ponto 

- 11º Posição: 0 

- 12º Posição: 0 

 

5.4. A equipe que terminar o evento em primeiro lugar no ranking geral leva o título para a 

casa. 

 

5.5. Se, ao final da Fase de Grupos, dois ou mais times estiverem empatados em pontos, o 

desempate será decidido pelos critérios abaixo, nesta ordem específica: 

5.5.1. Soma de pontos por colocação (descontada a pontuação por abates); 

5.5.2. Soma de pontos por abates (descontada a pontuação por colocação); 

5.5.3. Colocação na última queda em que as equipes empatadas participaram juntas; 

5.5.4. Novo confronto entre as equipes empatadas (partida única). 

 

5.6. Se dois ou mais times estiverem empatados em pontos na Final, o desempate será 

decidido pelos critérios abaixo, nesta ordem específica: 

5.6.1. Soma de pontos por colocação nos jogos das Finais (descontados os abates); 

5.6.2. Colocação na última queda do dia; 

5.6.3. Múltiplas Equipes. 

 

5.7. Os placares serão divulgados ao final de cada jogo e também nas redes sociais da 

Promotora. 

 



6 – NAMING RIGHTS 

 

6.1. Quaisquer tipos de parcerias que envolvam alteração de nome e/ou logotipo da equipe, 

não poderão ocorrer durante o campeonato, sob pena de desclassificação. Se, por algum 

motivo, for encerrada uma parceria de naming rights durante o Campeonato, a equipe deverá 

utilizar apenas suas marcas originais (nome, logotipo) até o final da Competição. 

 

7 – FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DURANTE AS PARTIDAS. 

 

7.1. Compete exclusivamente à equipe e seus respectivos jogadores a disponibilização e o 

correto manuseio das contas de acesso ao jogo e dos equipamentos e funções necessárias 

para a jogabilidade, tais como computadores, aparelhos de celular, funcionamento do jogo no 

dispositivo em velocidade adequada, porcentagem e estado da bateria, conexão com a 

internet e energia elétrica, mouse, teclado, monitor, dentre outros, não se responsabilizando a 

Promotora por eventos que impliquem na eliminação ou na desclassificação da equipe, 

notadamente atrelados às falhas de referidos equipamentos, como queda ou instabilidade de 

conexão com a internet, de energia elétrica e falhas apresentadas pelos equipamentos no 

curso das partidas, de modo que a verificação de quaisquer dessas condições, desde que 

impliquem na ausência do jogador da partida ou em sua inabilidade, não serão recompensadas 

e acarretarão no início ou na continuidade da partida com os participantes presentes na sala. 

 

7.1.1. Não se sujeita às consequências acima referidas os episódios atinentes à falha do 

servidor do jogo ou a qualquer situação imprevista que impossibilite a Promotora de 

acompanhar o andamento dos jogos, como queda ou instabilidade da conexão com a internet 

ou de energia elétrica da Promotora e dos membros da comissão designada para 

acompanhamento das partidas, hipótese em que haverá a remarcação do jogo prejudicado. 

 

8 – PONTUALIDADE, ATRASOS E NÃO COMPARECIMENTO 

 

8.1. As equipes deverão ser pontuais e comparecer a todas as partidas nas datas e horários 

requisitados, acessando a sala da partida na forma indicada no item “3.4”, com o quadro de 

jogadores completo e apto para jogar. 

8.1.1. A ausência de 1 (um) ou mais jogadores componentes de quaisquer das equipes em 

quaisquer das partidas, motivada por atraso ou pelos motivos elencados no item “7.1”, 

acarretará no início da partida com os jogadores presentes quando do seu início. 

 

8.2. Constatadas doenças, lesões, acidentes, falecimentos ou qualquer outro motivo que obste 

o comparecimento ou a permanência de quaisquer jogadores durante as partidas, excetuados 

aqueles elencados nos itens “7.1” e “8.1.1”, submeter-se-á a questão para apreciação da 

Promotora, que terá autonomia para determinar como proceder em cada caso, podendo, a 



seu exclusivo critério, remarcar a partida, desde que o cronograma permita, autorizar 

substituições (vide item “3.3”) ou definir que a equipe afetada não poderá prosseguir a partida 

devido ao estado de algum de seus componentes, hipótese em que será declarada a sua 

derrota naquele jogo. 

8.2.1. A reivindicação da equipe submetida à apreciação da Promotora, na forma do item 

anterior, somente será avaliada se for feita com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 

horas da realização da partida e estiver acompanhada da justificativa de ausência do jogador e 

dos documentos que atestem a condição que impossibilita o comparecimento. 

 

9 – DA PREMIAÇÃO, DO RESULTADO E DA ENTREGA DO PRÊMIO 

9.1. As 3 (três) equipes melhores classificadas no ranking final farão jus aos seguintes prêmios: 

 

COLOCAÇÃO PRÊMIOS 

1º lugar - R$ 3.000,00 + troféu + 1 ano de cinema grátis para cada jogador com pipoca + vaga 

na próxima edição 

 

2º lugar - R$ 2.000,00 + troféu + 6 meses de cinema grátis para cada jogador com pipoca + 

vaga na próxima edição 

 

3º lugar - R$ 1.000,00 + troféu + 3 meses de cinema grátis para cada jogador com pipoca + 

vaga na próxima edição 

 

4º a 12º - vaga na próxima edição + 1 par de ingresso com combo grande para cada jogador, 

contado a partir da divulgação do resultado. 

 

*Premiação 1 ano de cinema grátis com pipoca grande válida para uso em qualquer cinema da 

Rede Cinesystem. Prazo contado à partir do recebimento do cartão pelo ganhador. Este 

prêmio não pode ser convertido em recebimento em dinheiro e é pessoal e intransferível. 

 

**Uso de ingressos nas 19 (dezenove) cidades onde estão localizados os cinemas: Rio de 

Janeiro - RJ, Ananindeua - PA, Arapiraca - AL, Curitiba - PR, Florianópolis - SC, Hortolândia- SP, 

Imperatriz - MA, Itaboraí - RJ, Londrina- PR, São Leopoldo - RS, Rio Grande - RS, Maceió - AL, 

São Paulo - SP, Paranaguá - PR, Praia Grande- SP, Paulista - PE, São Luis - MA, Santarém - PA e 

Vila Velha - ES. 

 

9.1.1. Dos valores dos prêmios em dinheiro, incidirá o desconto de 20% (vinte por cento) a 

título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). 



9.2. O resultado será conhecido na data a ser informada no cronograma de datas da 

Competição, e a entrega dos prêmios será realizada no prazo de até 30 (trinta) dias úteis da 

divulgação do resultado, por meio de transferência bancária, na conta a ser indicada pelos 

membros das equipes contempladas. 

 

10 – VEDAÇÕES E PENALIDADES 

 

10.1. Todos os participantes da Competição deverão seguir as regras de conduta descritas 

neste Regulamento. Nos itens abaixo são descritas atitudes que, quando cometidas, poderão 

acarretar na eliminação da Competição, desde que constatadas 

pela Promotora, de ofício ou por provocação, e decididas por uma comissão julgadora, 

respeitado o direito de resposta da parte infratora. Dessa forma, veda-se: 

10.1.1. Conspirar e confabular com o intuito de enganar, trapacear ou obter qualquer tipo de 

vantagem no jogo; 

10.1.2. Realizar apostas internas; 

10.1.3. Usar de linguajar, nicknames e gestos obscenos, vulgares e/ou ameaçadores; 

10.1.4. Desrespeitar, discriminar, injuriar, caluniar, difamar e/ou insultar membros da 

comissão organizadora, outros participantes e/ou espectadores; 

10.1.5. Fazer alusão a discursos de ódio, de cunho político e substâncias e apetrechos ilícitos 

em qualquer etapa da Competição, por meio de palavras ou ações depreciativas, 

discriminatórias ou desrespeitosa por causa de raça, cor da pele, etnia, origem nacional ou 

social, gênero, idioma, religião, orientação sexual, opinião política ou de outro tipo, situação 

financeira, nascimento ou outro estado; 

10.1.6. Usar de hacks, programas, aplicativos, ferramentas ou softwares, que visem a obtenção 

de vantagem ilícitas sobre os demais concorrentes; 

10.1.7. Usar de maneira intencional qualquer erro dentro do jogo para tentar tirar vantagem; 

10.1.8. Usar a conta de outro jogador, permitir que usem a própria conta, ou de alguma forma 

incitar ou induzir que se jogue em uma conta de outra pessoa; 

10.1.9. Oferecer presentes a membros da Promotora, outros jogadores ou a qualquer outra 

pessoa relacionada à Competição, por serviços que beneficiem nos resultados; 

10.1.10. Enviar o ID e Senha de acesso às salas das partidas para terceiros não inscritos; 

11.1.11. Ser sancionado na conta de sua titularidade junto ao “Free Fire”, ou infringir aos 

Termos de Uso do jogo; 

10.1.12. Realizar transmissão não oficial das partidas, sendo os canais da Promotora no 

Youtube e na Booyah os únicos meios oficiais de exibição dos jogos; 

10.1.13. Ofender a imagem da Promotora, em qualquer aspecto. 

 



11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Quaisquer dúvidas, divergências, aplicações de penalidades ou situações não previstas 

neste Regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana irrecorrível por uma 

comissão julgadora livremente definida pela Promotora. 

11.1.1. A ausência de tipificação específica neste documento não impede que a Promotora 

tome decisões no intuito de preservar a integridade competitiva, de modo que poderá criar 

novas políticas complementares a este Regulamento, bem como criar novas consequências 

punitivas e readequar elementos, incluindo, retirando ou alterando o conteúdo destas regras a 

qualquer momento, as quais se tornarão válidas e exigíveis após comunicação formal às 

equipes. 

11.2. A Promotora poderá alterar as datas e os horários das competições em virtude de caso 

fortuito e/ou força maior, o qual será amplamente comunicado pelos seus canais de 

divulgação. 

11.3. O jogador, no ato de sua inscrição e/ou participação, declara e garante, de modo 

expresso, possuir capacidade jurídica para os fins elencados neste documento, bem como de 

que todas as informações prestadas em razão de sua participação são verdadeiras. 

11.4. Ao se inscrever, nos termos deste Regulamento, o jogador e a equipe: 

11.4.1. Autoriza a utilização de dados pessoais e demais informações pela Promotora para os 

fins necessários 

à adequada realização do Campeonato, e, ainda, eventuais comunicações posteriores; 

11.4.2. Reconhece e aceita expressamente que a Promotora não é responsável, nem poderá 

ser responsabilizada, por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação no Campeonato, 

cabendo tal responsabilidade única e exclusivamente à equipe na qual se encontra filiado; 

11.4.3. Cede e autoriza os direitos de uso de voz e imagem pela Promotora, especialmente no 

que diz respeito à transmissão das partidas e para divulgação do evento nas redes sociais da 

Promotora, no interregno temporal compreendido pela duração do Campeonato. 

11.5. A comunicação e anúncios oficiais da Competição serão feitos através de e-mail e de 

aplicativo de mensagens instantâneas (Whatsapp). 

11.6. O presente Regulamento será disponibilizado no website oficial da Promotora, sendo que 

o aceite mediante a seleção da caixa de texto implica a aceitação total e irrestrita de todos os 

seus termos e condições. 


