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RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO ESPECÍFICO - LEAGUE OF LEGENDS - DOCUMENTO Nº 2/2021 - RTR-DCDL/RTRDRICP/RTR-PROEX/RTR/IFMT
1º Jogos Eletrônicos do IFMT

O Presidente da Comissão Organizadora do 1º Jogos Eletrônicos do IFMT (eJIFMT), no uso de suas atribuições
legais, tornam público esta re ﬁcação referente ao regulamento especíﬁco da Modalidade League of Legends no
evento 1º eJIFMT 2021.

ONDE SE-LÊ
Art. 14.
§2º As equipes se enfrentarão entre si dentro do grupo em turno duplo (ida e volta), com o vitorioso do confronto sendo
declarado a cada partida.

LEIA-SE
Art. 14.
§2º As equipes se enfrentarão entre si dentro do grupo em jogo único com o vitorioso do confronto sendo declarado a
cada partida.

ONDE SE-LÊ
Art. 18. Na fase de Eliminatória os confrontos ocorrerão em:
I - Partida dupla entre as equipes do mesmo grupo em (Md1).
II - Melhor de três partidas (Md3) seguidas para quartas, semi-final e disputa de terceiro lugar.
III - A final ocorrerá em formato de melhor de cinco partidas (Md5).

LEIA-SE
Art. 18. Na fase de Eliminatória os confrontos ocorrerão em:
I - Partida única entre as equipes do mesmo grupo em (Md1).
II – Quartas de Finais, Semi-final e Disputa de terceiro lugar – (Md1);
III – A final ocorrerá em formato de Melhor de três partidas (Md3).

Cuiabá, 27 de junho de 2021.
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