
Edital N° 010 – 2019/2020 

DISPÕE SOBRE O TORNEIO “E-GAMES DeMOLAY”. 

À Glória do Pai Celestial 

GABRIEL TERRA COSTA e DANIEL ABUD MARQUES ROBBIN, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas na qualidade de Mestres Conselheiros Estaduais do Grande Conselho Estadual do 
Mato Grosso do Sul, filiado ao Supremo Conselho DeMolay Brasil. 

CONSIDERANDO a pandemia do COVID-19, decretada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e a suspensão das atividades presenciais da Ordem DeMolay no Estado do Mato Grosso do 
Sul; 

CONSIDERANDO que a 9° Edição dos Jogos DeMolay do Estado do Mato Grosso do Sul foi 
cancelada respeitando as normas de saúde vigentes;  

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do referido Torneio, resolvem publicar o 
seguinte EDITAL: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º – O Torneio “E-GAMES DeMOLAY” é um projeto organizado e idealizado pelo Gabinete 
Estadual do Mato Grosso do Sul. 

Art. 2º – O Gabinete Estadual do Mato Grosso do Sul realizará transmissões on-line dos jogos através 
da plataforma Twitch, sendo que o link para acesso será dispobilizado posteriormente pela 
organização. 



Art. 3º – Todas as orientações relacionadas ao Torneio estão dispostas neste Edital, podendo ainda 
conter anexos, os quais serão considerados como parte integrante deste. 

Art. 4º – O torneio será organizado e dividido da seguinte forma: 

a. Divulgação do presente Edital; 
b. Divulgação dos formulários de inscrição; 
c. Execução das partidas; 
d. Divulgação dos resultados gerais e entrega das premiações. 

Art. 5º – Quaisquer dúvidas que surgirem poderão ser sanadas através do e-mail 
gabinete@demolayms.org. 

CAPÍTULO II 
DAS INSCRIÇÕES E EQUIPE 

Art. 6º – O Torneio se aplica a todos os DeMolays Ativos e Sêniores Regulares perante o Grande 
Conselho da Ordem DeMolay do Estado de Mato Grosso do Sul, Supremo Conselho DeMolay Brasil 
e Associação DeMolay Alumni Brasil. 

Parágrafo único. Será permitida a composição de até 50% da Equipe por Sêniores DeMolays 
Regulares. 

Art. 7º – Cada Capítulo poderá inscrever apenas uma equipe para cada modalidade. 

Parágrafo único. Cada Capítulo deverá criar um nome para a sua Equipe, de forma a identifica-lá 
com facilidade perante os demais. 

CAPÍTULO III 
DAS MODALIDADES E DO TORNEIO 

Art. 8º – Serão realizadas partidas das seguintes modalidades: 

e. League of Legends (PC); 
f. FIFA 2020 (PS4); 
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g. Counter-Strike GO (PC); 
h. Freefire (CELULAR); 
i. 8Ball Pool (CELULAR/PC). 

Parágrafo único. As regras de cada modalidade serão elencadas nos anexos I a VII deste Edital, de 
forma a permitir uma melhor visualização e compreensão por todos. 

Art. 9º – Cada equipe deverá ser inscrita por um representante, através do link: https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLSeLSJ6ax_HLdTXEmVTd9SBIIPaezRxrauPdQYiy7gUADptDmg/viewform?usp=sf_link, 
a partir do dia 18 de junho, até às 23h59min do dia 25 de junho de 2020. 

Art. 10º – O torneio terá início no dia 1º de julho de 2020. 

Art. 11 – Cada DeMolay deverá ser detentor de um “nickname”, que obrigatoriamente deverá 
corresponder ao cadastrado no ato da inscrição deste Torneio. 

Art. 12 – Os jogadores terão sempre uma tolerância de 15 (quinze) minutos para entrarem nas salas, 
previamente divulgadas pela organização, para sua partida. 

Parágrafo único. Caso não haja, após o período de tolerância, o número de mínimo de jogadores para 
o início da partida, a equipe perderá o jogo por W.O. 

Art. 13 – Uma equipe poderá optar pela substituição de um jogador, mas este não poderá jogar a 
partida em sequência à substituição. 

Art. 14 – As partidas terão início, preferencialmente, às 17 horas. 

Parágrafo único. Por motivos de ordem técnica, a organização poderá definir outros horários para o 
início das partidas, sendo comunicado com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência. 

Art. 15 – A organização ficará responsável por divulgar previamente os horários dos jogos, bem 
como, criar as salas para as partidas, com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência. 
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CAPÍTULO IV 
DOS JUÍZES/COORDENADORES 

Art. 16 – Cada modalidade terá um juiz/coordenador, o qual ficará responsável por toda a logística 
das partidas, além de avaliar qualquer situação suspeita, como uso de “hacks”, distribuídos da seguinte 
forma: 

a. League of Legend (LOL) – Gabriel Terra Costa; 
b. FIFA 2020 – Gustavo Paulis; 
c. Counter-Strike GO – Cláudio Martins Filho; 
d. FreeFire – Sidnei Gimenes; 
e. 8Ball Pool – Anderson Melgar. 

Art. 17 – Quaisquer dúvidas referentes às normativas das modalidades deverão ser tratadas, 
inicialmente, com o juiz/coordenador de cada modalidade. 

CAPÍTULO V 
DA PREMIAÇÃO 

Art. 18 – Serão premiados os três melhores Capítulos/Equipes por resultado geral de colocações da 
seguinte forma: 

a. 1º Lugar – 1 (um) troféu para o Capítulo/Equipe e 1 (uma) medalha para cada membro 
participante. 

f. 2º Lugar – 01 (uma) medalha para cada membro participante. 
g. 3º Lugar – 01 (uma) medalha para cada membro participante. 
h. Por Modalidade – 1 (um) troféu para o Capítulo/Equipe. 

Art. 19 – O Resultado Final e a Entrega das Premiações serão realizadas pelo Gabinete Estadual, em 
data e local a ser definido, em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 

Art. 20 – O critério de desempate será a maior quantidade de participantes em mais modalidades. 



CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 21 – Quaisquer tentativas de fraudes às normativas deste Edital acarretarão na desqualificação 
automática do Capítulo/Equipe. 

Art. 22 – Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação, e os casos omissos serão 
avaliados pelo Gabinete Estadual. 

Art. 23 – Dado e traçado no Gabinete Estadual do Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande/
MS, aos dezoito (18) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte (2020). 

                                                                  

                                                                

Emerson Alcântara Del Pozzo Filho
Secretário-Geral 

Gabriel Terra Costa Daniel Abud Marques Robbin
Mestre Conselheiro Estadual Mestre Conselheiro Estadual Adjunto



ANEXO I 
REGRAS DO LEAGUE OF LEGENDS 

I. TODOS os membros da equipe DEVEM ser DeMolays do Capítulo; 

II. Cada time pode ter reserva, item nao obrigatório; 

III. Caso alguém do time tenha problemas de internet antes/durante a partida, devem automaticamente 
substitui-lo (o reserva entrará); 

IV. O jogo pode haver pausas durante o andamento (cada time tem 10min de pausa); 

V. Terão 15 min de tolerância para o comparecimento das equipes no saguão, caso passe disso, 
automaticamente a equipe que não compareceu perderá a partida por W.O; 

VI. Cada Capitão será responsável por passar as ordenadas para o resto da equipe (então cobrem o 
mesmo); 

VII. Qualquer desentendimento ao longo da competição ficará ao critério da comissão organizadora 
para ser resolvido; 

VIII. A tabela de jogos será passada após as inscrições. 



ANEXO II 
REGRAS DO FIFA 20-PS4 

I. As partidas terão a duração de 6 minutos cada tempo. 
II. Em caso de ‘’desconet’’ em caso de derrota parcial será confirmada a derrota. Já em caso de 

vitória ou empate parcial, a partida deverá ser reiniciada. 
III. A primeira fase do torneio será em fase de grupos, sendo divido dois grupos com cinco 

competidores. Os dois primeiros de cada chave avançam para disputar a semifinal. 
IV. A tabela será atualizada no WebCup, com os seguintes critérios de desempate na respectiva 

ordem: 
(i) Pontos 
(ii) Vitórias 
(iii) Saldo de gols 
(iv) Gols pró 
(v) Gols contra 
(vi) Confronto direto 

Caso permaneça o empate, terá partidas adicionais. 

V. O chaveamento e o formato de disputa será definido pela comissão organizadora após as 
inscrições. 

VI.  Haverá uma fase eliminatória que será disputado em formato de um jogo único e em caso de 
empate haverá um jogo adicional de apenas 4 minutos por etapa, visto que não é possível escolher 
outro meio de desempate pelo menu de ‘’amistoso online’ no FIFA. 

VII. Os perdedores da semifinal disputarão pelo terceiro lugar, antecedendo a final do torneio. 
VIII.Qualquer desentendimento ao longo da competição ficará ao critério da comissão organizadora 

para ser resolvido. 
IX. Qualquer forma de ofensa que denigra o adversário ou qualquer forma de preconceito acarretará 

na eliminação imediata do competidor. 
X. Demais esclarecimentos estão sujeitos a serem divulgados após a publicação deste documento. 



ANEXO III 
REGRAS DO COUNTER-STRIKE GO 

Composição 
I. Cada time deverá conter no mínimo 5 jogadores, podendo ter um sexto integrante como técnico 

(coach) ou substituto. 

Regras de Conduta 
I. Os jogadores de cada time deverão se comportar de maneira adequada no campeonato.  
II. Xingamentos ofensivos aos jogadores adversários, dentro ou fora do jogo, será passível de 

punição por eliminação do time. 
III. Xingamentos ofensivos aos organizadores do evento e do campeonato, dentro ou fora do jogo, 

será passível de punição por eliminação do time. 

I. Modo de Jogo 
II. O modo de jogo será DEFUSE THE BOMB, onde um dos dois times que irão disputar no mapa 

será CT (Contra Terrorista) ou TR (Terrorista). 

III. O time TR tem como objetivos eliminar todo o time CT ou plantar a bomba em um dos dois 
bombs do mapa e defendê-la até o momento de sua explosão. 

IV. O time CT tem como objetivos eliminar todo o time TR, desarmar a bomba ou fazer com que a 
equipe TR não consiga realizar seus objetivos no tempo normal de round. 

Estrutura 
I. A estrutura do campeonato será por simples eliminação, sendo MD1 (melhor de 1 mapa). Será 

formada uma chave de campeonato com todos os times inscritos. Cada par de chave conterá dois 
times que irão se enfrentar (dependendo do número de inscritos). 

II. O time que vencer seu adversário irá avançar para a próxima chave. O time perdedor será 
eliminado do torneio. 

III. A final do campeonato será uma MD3 (melhor de 3 mapas). No próximo mapa a ser jogado na 
MD3, os times irão permanecer nos mesmos lados em que terminaram o mapa anterior. 



Partidas 
I. Cada partida a ser jogada pelos times terá 30 rounds, sendo que a cada 15 rounds os times 

trocarão de lado: time TR vira CT e vice-versa. 

II. Para vencer, um time terá que marcar 16 rounds. Cada round tem um tempo total de 2 minutos e 
10 segundos, sendo 15 segundos de congelamento do time (freezetime) e 1 minuto e 55 segundos 
de round normal. 

III. O tempo de compra é de 30 segundos em cada round. 

IV. Para a troca de lado, o servidor marcará 15 segundos. 

V. Em caso de empate (15x15) será dado um overtime de 6 rounds, onde a vitória será concedida ao 
time que obter 4 rounds ganhos. Caso ocorra novamente um empate, será dado um novo overtime. 

VI. Escolha do lado CT-TR. 

VII. Em partidas MD1, para a escolha do lado em que um time irá jogar, será feito sorteio. 

Mapas 
I. Os mapas a serem jogados no campeonato fazem parte da campanha ativa, atualmente usada pelas 

competições oficiais de CS:GO. A única modificação a ser feita será a retirada do mapa Nuke, 
deixando o mapa Dust 2 em seu lugar. 

II. A escolha dos mapas será realizada por vetos. Em partidas MD1, cada time irá banir um mapa por 
vez, o mapa que restar será o escolhido para o confronto. Em partidas MD3, a escolha de mapas a 
serem jogados será por picks e bans (banimentos e escolhas), onde os dois times irão revezar nos 
banimentos e nas escolhas de mapa. Cada time pode banir 2 mapas e escolher 1, apenas. O mapa 
que restar será usado para desempate. 

III. Os mapas serão: Dust 2, Mirage, Inferno, Train, Cobblestone, Overpass e Cache. 

Regras 
I. O técnico (coach) do time poderá assumir a posição de jogador substituto. 

II. Uso de trapaças, seja por programas externos ou uso de bugs e glitches do jogo, de forma 
intencional para obter vantagens sobre o time adversário será passível de eliminação do time. 



III. Os times têm a livre escolha do canal de comunicação que deseja utilizar.  

IV. O time que não chegar no horário estabelecido para a competição, será eliminado por WO. 

V. Será permitido 5 pauses táticos por partida, de duração de 1 minuto cada. 

VI. Em casos de ordem técnica, o organizador pausará a partida para resolução do problema. 

VII. Caso haja um problema no servidor, a organização do campeonato tentará restaurar a partida para 
o round anterior. Caso não haja sucesso, a partida recomeçará do 0x0. 



ANEXO IV 
REGRAS DO FREE FIRE 

I. 12 times disputam entre si uma partida Battle Royale  (máximo de equipes por partida) 

II. Caso o número de equipes seja superior ao solicitado pela "sala", as demais equipes jogarão em 
data distinta. 

III. De acordo com a Liga Brasileira de Free Fire, são realizadas 8 partidas no qual se acumulam 
pontos, no fim, a equipe que mais gerar pontos ganha. 

IV. A tabela é usada para somar a pontuação das equipes durante as partidas. 

V. Realizar diversas partidas em apenas 1 único dia acaba sendo muito longo 

VI. Sugestão: realizar as partidas de 4 em 4 dias. 

VII. Usaremos apenas 4 (Campeonato usa-se 8) partidas para que o campeonato não fique tão longo. 

DAS EQUIPES 
I. As equipes são formadas por 4 jogadores; 

II. Ninguém será desclassificado até que a Última somatória seja feita. 

DA FORMAÇÃO DAS EQUIPES 
I. Cada equipe deve conter no mínimo 5 jogadores e no máximo 8 jogadores. 

II. Cada equipe pode apresentar um Técnico responsável pelo treinamento da mesma ( o técnico 
poderá estar na sala de comunicação  juntamente com os jogadores). 

III. O técnico não poderá participar do campeonato como Jogador. 

DAS REGRAS GERAIS 
I. A substituição de jogador não ocorre durante a partida. Ela deve ocorrer entre um jogo e outro. 

II. Jogadores e/ou técnicos não podem ser emprestados, cada um só poderá ser inscrito e atuar pela 
equipe com a qual tem contrato firmado. 



III. Está proibido o uso de Emuladores em  máquinas (computadores), caso este artigo seja violado, a 
Equipe inteira será desclassificada, sem possibilidade de voltar a participar do campeonato. 

PENALIDADES 
I. Conspirar 

Participantes que conspirarem com outras pessoas, sejam outros participantes ou pessoas de fora da 

competição, com o intuito de enganar, trapacear ou ganhar qualquer tipo de vantagem, serão 

penalizados, podendo chegar à desclassificação da competição. 

II. Hacking 

Qualquer tipo de modificação no cliente do jogo, incluindo o uso de aplicativos de terceiros para 
ganhar alguma vantagem no jogo. 

III. Apostas 

É proibido qualquer tipo de aposta relacionada às competições da Garena Free Fire. 

IV. Compartilhar Conta 

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. 

V. Abuso de Bug 

Tirar proveito de algum bug conhecido, para ter algum tipo de benefício. 

I. Ver Outras Telas 

Tentar obter informação indevida observando as telas de adversários, ou de casters, ou de transmissão, 
etc. 



ANEXO V 
REGRAS DO 8 BALL POOL 

I. Serão formados 4 grupos com 5 jogadores onde todos jogarão entre si e cada grupo se 
classificarão 2 jogadores para as oitavas de final, seguindo  o esquema a baixo: 

(i) 1°GRUPO A X 2°GRUPO D 
(ii) 1°GRUPO B X 2°GRUPO C 
(iii) 1°GRUPO D X 2°GRUPO A 
(iv) 1°GRUPO C X 2°GRUPO B 

II. Após a fase eliminatória as partidas serão MD3, exceto a final que sera MD5. 

REGRAS 
I. As bolas são colocadas em formação triangular com a Bola-8 no meio, a primeira bola na ponta, 

uma bola listrada em um dos cantos e uma bola normal no outro. 

II. O jogo começa com a bola branca em frente ao triângulo. 

III. Qualquer bola pode ser a primeira a ser tocada. 

IV. A tacada é válida apenas se a Bola-8 não for encaçapada, e as outras bolas lisas encaçapadas uma 
a uma seguindo sua ordem numérica. 

V. Se nenhuma bola for encaçapada na primeira tacada, a mesa fica aberta para a próxima equipa. 

VI. Mesa aberta significa que nenhum dos grupos tem ainda um conjunto de bolas definido. É 
permitido acertar em qualquer bola quando a mesa está aberta. 

VII. A escolha dos grupos é determinada quando uma bola for encaçapada. A bola atingida é do grupo 
do jogador que a atingiu. Depois de os grupos serem decididos, a primeira bola a ser atingida em 
cada jogada deve ser do grupo do jogador, mas ele pode encaçapar qualquer bola. 



VIII. Um jogador continua a dar tacadas até cometer uma falta ou falhar. Falhar não é falta, mas com 
uma falha o jogador passa a vez para o seu oponente. 

IX. Apenas quando todas as bolas forem encaçapadas a Bola-8 pode ser encaçapada. 

FALTAS 
I. Se a bola branca não atingir uma bola do grupo do jogador primeiro. 

II. Se a bola branca for encaçapada. 

III. Se houver uma falta, o próximo jogador pode colocar a bola branca em qualquer local da mesa. 
IV. Um jogador perde a partida quando a Bola-8 é encaçapada, caso todas as bolas de seu grupo não 

estiverem encaçapadas.Um


