
Astro Challenge by KaBuM!
Regulamento Oficial do Torneio

ESTE É UM TORNEIO GRATUITO E COM PREMIAÇÕES.

PARA PARTICIPAR DESTE TORNEIO É NECESSÁRIO POSSUIR UMA CONTA NO JOGO
VALORANT, ACESSAR O SERVIDOR DISCORD DE TORNEIO Do KABUM! E SE CADASTRAR
NO TORNEIO ATRAVÉS DA BATTLEFY.

AO SE CADASTRAR NESTE TORNEIO, VOCÊ AFIRMA TER LIDO, ACEITO E CONCORDADO
COM O REGULAMENTO PRESENTE NESTE DOCUMENTO.

1. ELEGIBILIDADE DO COMPETIDOR

1.1 Apenas jogadores residentes do Brasil podem participar do Astro Challenge by
KaBuM!

1.2 Para participar do Astro Challenge by KaBuM!, os times devem se cadastrar em uma
das qualificatórias a partir da página do torneio [battlefy.com/kabum]. Uma vez que o time
conste como listado na aba de participantes do torneio, todos os jogadores da equipe se
tornam participantes (“Participantes”).

1.3 Participantes precisam ter acesso ao Valorant e uma conta de Valorant no Brasil para
participar do Astro Challenge by KaBuM!.

1.4 A idade mínima para a participação no torneio é de 14 anos. Os participantes
precisam ter a idade mínima para participação antes do início do respectivo torneio em
que irão participar.

1.5 Funcionários do KaBuM! e Battlefy, assim como suas subsidiárias, filiais,
empresas-mãe, representantes, agências de publicidade, vendas e Relações Públicas e
também seus parentes diretos, não são elegíveis para participar do Astro Challenge by
KaBuM!

2. ESTRUTURA DO TORNEIO
2.1 Operações de Torneio

● Os Participantes devem realizar seu check in dentro do período de 60 minutos antes do
horário de início do torneio.
● Os Participantes devem realizar seu check-in para sua partida dentro de 5 minutos a partir
da disponibilização de seu pareamento de rodada ou poderão receber uma derrota na partida
● Os Participantes deverão começar a jogar sua partida dentro de 10 minutos a partir da
disponibilização de seu pareamento de rodada ou ambos os Participantes poderão perder sua
partida.

2.2 Estrutura da Competição e Configurações de Partida

https://battlefy.com/kabum


● O torneio será dividido em três etapas:
○ Qualificatória 1: As 16 melhores equipes avançam para a fase seguinte. (Esta etapa não

possui premiação)
○ Qualificatória 2: As 16 melhores equipes avançam para a fase seguinte. (Esta etapa não

possui premiação)
○ Evento Principal: As 32 equipes classificadas disputam o prêmio principal.

● As Equipes que avançarem de etapa na Qualificatória 1, NÃO poderão participar da
Qualificatória 2.

● As Equipes que jogarem a Qualificatória 1 mas que não se classificaram para a etapa seguinte
(top 16), poderão tentar novamente na Qualificatória 2.

● Todas as partidas serão jogadas utilizando um sala personalizada criada pelos próprios competidores,
dentro das configurações dispostas.

● Estilo de Tabela: Eliminação Simples
● Estilo de Partida: Melhor de 1, Finais Melhor de 3
● Tempo de WO: 5 Minutos
● Formato: 5x5
● Plataformas: PC

Configurações da Sala Personalizada :

○ Modo: Torneio ligado
○ Vitória por 2

● Trapaças: Desligado

Map Veto

● O vencedor na moeda (/coinflip no chat de partida da Battlefy) irá escolher Time A ou Time B

○ Melhor de 1:
■ Time A Bane 1 Mapa
■ Time B Bane 1 Mapa
■ Time A Bane 1 Mapa
■ Time B Bane 1 Mapa
■ Time A Escolhe o Lado para a Partida

○ Melhor de 3: (Decisão de Terceiro Lugar e Final)
■ Jogo 1: Time B Escolhe o Mapa, Time A Escolhe o Lado
■ Jogo 2: Time A Escolhe o Mapa, Time B Escolhe o Lado
■ Jogo 3: Time B Escolhe o Mapa, Time A Escolhe o Lado

○ Mapas:
■ Bind
■ Ascent
■ Haven
■ Breeze
■ Split

2.3 Comunicação

● A Comunicação entre Participantes fora do Chat de Partida da Battlefy ou o Chat em canais
no Discord oficial serão ignorados para propósitos de decisões administrativas. Administradores não
têm acesso a nenhum canal social como por exemplo o Twitter e mensagens enviadas por esses
meios não serão analisadas como parte de decisões administrativas.



● Os Participantes devem contatar seus adversários pelo Chat de Partida da Battlefy para
informá-los de qualquer problema técnico que se dê antes do início da partida.

2.4 Problemas de Partida

● Use o botão “Relatar Problemas de Jogo” na página de partida caso haja qualquer problema
● Se um adversário estiver quebrando uma regra definida neste documento, o Competidor deve
imediatamente pausar seu jogo e contatar um administrador.
● Se um participante é encontrado quebrando uma das regras descritas neste documento, em
que os administradores julguem necessário aplicação de uma derrota, a equipe em questão será
desqualificada do torneio.

2.5 Premiação

PRIMEIRO COLOCADO (Equipe):
● 5un Wireless Headset ASTRO Gaming A50 + Base Station Gen 4 com Audio Dolby para PS4, PC,

XBOX One, Mac - Black/Silver
● R$5.000,00 em crédito no login do KaBuM! Para o time, sendo R$1.000,00 para cada jogador.

SEGUNDO COLOCADO (Equipe):
● 5un Wireless Headset Gamer ASTRO A20 Gen 2, USB, para PlayStation 5/4 PC Mac, White/Blue

TERCEIRO COLOCADO (Equipe):
● 5un Wireless Headset Gamer ASTRO A20 Gen 2, USB, para Xbox Series X/S Xbox One, PC, Mac,

White/Green

● Para ser elegível à premiação em dinheiro, todos os participantes precisam estar de acordo
com o regulamento do torneio, possuir todo o cadastro de time completo e com as informações
preenchidas reais e válidas e o capitão/representante precisa possuir um cadastro no site do Kabum.

● Todos os dados no KaBuM! Devem estar atualizados e o endereço de entrega como
“endereço principal” no site;

● O capitão do time vencedor deve indicar os e-mails de cadastro no site do KaBuM! De cada
um dos, se limitando a, 5 (cinco) membros do time;

● O KaBuM! Realizará o envio da premiação a cada um dos vencedores, seguindo os e-mails
passados pelo capitão do time, não havendo contato para atualização e ou confirmação dos dados.

● Todas as instruções sobre a premiação serão enviadas para o endereço de e-mail utilizado no
cadastro no torneio.

2.6 Escalação de Equipes e substitutos

● Serão considerados jogadores válidos apenas aqueles que estiverem devidamente cadastrados
na escalação de sua equipe dentro do torneio. Equipes que forem encontradas jogando com um
jogador não cadastrado, poderão ser imediatamente desqualificadas.

https://www.kabum.com.br/


● Cada equipe poderá inserir até 7 jogadores durante seu cadastro no torneio.

● Mediante aprovação pela administração do torneio, será permitido a adição de até 01 (um)
jogador substituto extra em uma equipe (“Completer”), este jogador não pode participar de mais
de uma equipe durante um torneio.

3. REGRAS GERAIS

3.1 A Battlefy se reserva no direito de remover Participantes mediante uma razão significativa.
Uma razão significativa pode, em particular, existir se um Competidor violar as regras do jogo e/ou o
Código de Conduta no Apêndice A. Isso pode incluir, mas não é limitado a:

● Uso comprovado de qualquer tipo de trapaça, “hack” ou “script”
● Conspirar com outros Participantes ao jogar partidas (“Match Fixing”)
● Tomar vantagem de bugs conhecidos do jogo, desde que tal bug seja reconhecido pela Riot
ou considerado nocivo pelo administrador do torneio (é de responsabilidade dos Participantes
entender e evitar todos os abusos ilegais de bugs).
● Comportamento abusivo ou desregrado, incluindo qualquer tipo de linguajar profano, negativo
ou assédio, não será tolerado e também servirá de base para desqualificação imediata.
● Participação de jogadores não cadastrados na escalação de uma equipe.

3.2 A Battlefy também se reserva no direito de cancelar, suspender e/ou modificar o torneio, ou
qualquer parte dele, (i) se qualquer fraude, falhas técnicas ou qualquer outro fator prejudicar a
integridade ou funcionamento adequado do torneio, ou (ii) se a Battlefy julgar tal ação necessária
para cumprir com leis aplicáveis. Isso inclui qualquer regulamento presente neste documento.

3.2.1 Neste caso não será devido nenhuma premiação ou compensação pela participação no
torneio.

4. CONCESSÃO DE DIREITOS

4.1 O participante cede ao KaBuM! os direitos de uso de seu nome, imagem e voz de forma gratuita,
por um período de 01 (um) ano após a data de início da competição, sem nenhuma restrição em
frequência, sem implicar em qualquer espécie a Kabum qualquer ônus e/ou obrigação.

4.2 Ao se cadastrar neste torneio, o participante aceita compartilhar os dados de cadastro com o
KaBuM! e receber conteúdo promocional, estando de acordo com as políticas da empresa e políticas de
privacidade (https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/institucional/politicas.cgi e
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/institucional/politica_privacidade.cgi) do KaBuM!

4.3 Os Participantes têm direito de usar conteúdo do Astro Challenge by KaBuM! da seguinte forma:

● Utilização via canais próprios como por exemplo, contas de redes sociais do Competidor e/ou
canal do YouTube, canal na Twitch.tv e similares

5. RESPONSABILIDADE



5.1 O pagamento de toda a premiação, seja em crédito ou produtos será de responsabilidade
exclusiva da KaBuM! a partir das informações providenciadas pelos participantes durante seu
cadastro e enviadas ao KaBuM! pela Battlefy após a conclusão do torneio.

5.1.1 Na ausência de estoque, a premiação será substituída por prêmio de igual valor.
5.1.2 O envio da premiação será realizada pelo KaBuM! Em até 60 dias.
5.2 Em caso de erro no cadastro, o KaBuM! Não se responsabilizará.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 Este Regulamento Oficial estabelece em completo o acordo e entendimento entre Battlefy,
KaBuM! e Participantes em relação aos assuntos tratados neste documento e supera todos os outros
acordos, seja verbal ou em escrito previamente feitos entre as partes a respeito de tais assuntos.
Quaisquer alterações ou acréscimos a estes termos e condições de participação, incluindo esta
cláusula em escrito, devem estar em forma escrita para serem válidas.

6.2 Se qualquer uma das disposições deste Regulamento Oficial for inexequível ou inválida por
qualquer motivo, isso não afetará a validade das disposições restantes.

6.3 Ao se cadastrar nesta competição o participante reconhece:

● Que leu e compreendeu os termos de uso da plataforma Battlefy:
https://battlefy.com/policies/privacy-policy

● O puro caráter recreativo da competição.
● Que a KaBuM! não tem nenhuma interferência sob a Battlefy, sua plataforma,

administração de partidas e jogos e é soberano em suas decisões, e os resultados de
partidas, jogos e competição não estão sujeitas a recurso e/ou revisão.

● Que nenhuma indenização será paga pelo Kabum aos participantes no caso de
interrupção de partidas, jogos e competição devido a qualquer problema técnico causado
pela Battlefy ou qualquer outro problema, sentimento de injustiça ou força maior.

APÊNDICE A:

O Código de Conduta abaixo se aplica para todos os Participantes do Astro Challenge by KaBuM!,
exceto caso seja especificado o contrário. A Battlefy se reserva no direito de aplicar penalidades ou
desqualificar qualquer competidor em violação deste Código de Conduta de acordo com os termos e
condições definidos abaixo.

A) Comportamento Geral de Competidor
Os Participantes devem se conduzir de maneira razoável, mantendo um comportamento apropriado
e respeitoso aos administradores do torneio e aos demais Participantes. Estes deveres incluem
conduta em rede social e atividades em transmissão ao vivo. É esperado de todos os Participantes a
adesão a esses padrões de espírito competitivo. Condutas proibidas incluem, mas não estão
limitadas a:

● Perturbar ou interferir com a participação de outro Participante na Astro Challenge by
KaBuM!;

https://battlefy.com/policies/privacy-policy


Assédio, ameaça, bullying, discurso de ódio, repetidamente enviar mensagens indesejadas ou fazer
ataques ou afirmações sobre raça, gênero, orientação sexual, religião, patrimônio, etc.;
● Publicar, postar, enviar ou distribuir conteúdo, ou organizar/participar de qualquer atividade
em grupo que seja inapropriado, abusivo, odioso, profano, difamatório, ameaçador, obsceno,
sexulmente explícito, infrator, invasor de privacidade, vulgar, ofensivo, indecente ou ilegal;
● Vender, comprar, trocar ou de qualquer forma transferir ou oferecer a transferência de uma
conta KaBuM! ou Battlefy, ou qualquer conteúdo KaBuM! ou Battlefy associado com uma conta
KaBuM! ou Battlefy, incluindo outros direitos dentro de um serviço da KaBuM! ou Battlefy ou em um
site de terceiros, ou em conexão com qualquer transação fora de jogo, exceto caso expressamente
autorizado;
● Abusar de sua posição de qualquer forma, especialmente para tomar proveito de sua posição
para objetivos ou ganhos privados;
● Levar a Astro Challenge by KaBuM! (incluindo seus administradores), Battlefy, KaBuM! ou
outros Participantes ao descrédito público, desprezo, escândalo ou ridículo, ou ofender a Astro
Challenge by KaBuM! ou qualquer grupo ou classe delas;
● Promover, encorajar ou participar de qualquer atividade proibida descrita acima.

B) Nome de Agente
Os Participantes são responsáveis por cadastrar um Nome de Agente único para o KaBuM!. Este
nome deve representar, obrigatoriamente, o Nome de Agente que o respectivo Participante irá utilizar
no torneio. O nome deve conter todos os seus caracteres exatamente como encontrado no jogo e
não pode ser considerado vulgar pela Battlefy.
Os Participantes também são responsáveis por garantir que seu cadastro no torneio esteja correto
pela aba de participantes do Torneio e informar a administração do torneio no Discord, antes de jogar
qualquer partida e de preferência antes do início do torneio caso seu Nome de Invocador esteja
incorreto.

Participantes encontrados com um Nome de Agente incorreto poderão ser imediatamente
desqualificados caso já tenham jogado uma partida na competição com o nome incorreto ou caso os
administradores julguem que há algum tipo de trapaça envolvida.

C) Penalidades
A violação deste Código de Conduta irá, sob escolha da Battlefy, resultar em (a) penalidade(s) e/ou
(b) perda de status de vencedor. A Battlefy se reserva no direito de penalizar qualquer participante na
Astro Challenge by KaBuM! em qualquer nível a qualquer momento. Penalidades podem incluir, sem
nenhuma ordem em particular, qualquer ou todos itens abaixo:

● Advertência
● Repreensão
● Desistência da Partida
● Perda de Premiação
● Banimento de um ou mais torneios do Astro Challenge by KaBuM!

Ao decidir uma penalidade, a Battlefy tomará em consideração a natureza da infração, a culpa
individual, o nível de severidade da violação, o número de violações prévias e o comportamento
subsequente do Competidor (em particular se o competidor corrigiu a violação sem grande demora).
A Battlefy pode aumentar a sanção como julgar apropriado caso a infração tenha se repetido.



Atos que equivalem a uma tentativa também são puníveis. Em caso de atos equivalentes a
tentativas, a sanção visada para a atual infração pode ser reduzida de acordo. A extensão da
mitigação será determinada adequadamente.

Todas as decisões e regulamentação da Battlefy em relação à Astro Challenge by KaBuM! são finais
e vinculativas.


