
REGULAMENTO 1º CAMPEONATO GAMER - TEMPORADA 2017 – OSASCO 

 

Este é o regulamento oficial do 1º Campeonato Gamer - Temporada 2017 – Osasco. 

Aplica-se para todas as equipes que venham a participar do 1º Campeonato Gamer - 

Temporada 2017 – Osasco.  

Este evento foi criado pela escola de Programação, Games e Robótica MultiSCHOOL – 

localizado na Av. dos Autonomistas, 413 – 2º Andar – Vila Yara – Osasco/SP. 

 

Estas Regras tratam do seguinte: 

 

1º Campeonato Gamer - Temporada 2017 – Osasco 

1. Seletivas nas escolas de Osasco (de Março a Setembro de 2017) – Oito melhores 

equipes – quatro equipes da manhã e quatro equipes da tarde; 

2. Semifinais nas escolas - com as oito equipes definidas nas seletivas. As quatro 

equipes da manhã irão disputar entre si e será definido apenas uma equipe do 

período da manhã. O mesmo acontece com as equipes da tarde: as quatro 

equipes da tarde irão disputar entre si e será definido apenas uma equipe deste 

período para ir para a grande final com as equipes das demais escolas 

participantes.  

3. Grande Final entre as escolas participantes – Cada escola participante terá duas 

equipes que irão representá-las (uma equipe de cada período). Estas irão 

disputar entre si e a melhor pontuação do game “Gravity Heroes” será a campeã. 

 

O 1º Campeonato Gamer - Temporada 2017 – Osasco consiste nas três etapas descritas 

acima, com formatos distintos, sendo a Grande Final a competição de mais alto nível. 

Na Grande Final, as duas melhores equipes de cada escola participante, classificadas 

com base na soma da pontuação do game “Gravity Heroes” e na votação online que 

tiveram durante as seletivas e as semifinais nas escolas, enfrentam-se na Grande Final 

em um formato de liga, acumulando assim pontos baseados em seus resultados no 

game. As quatro melhores equipes da primeira fase passam para a próxima fase e se 



enfrentam em formato de eliminatórias, até que sejam definidas todas as posições. Ao 

final desta etapa, apenas uma equipe será a grande campeã. 

 

Elegibilidade de Jogadores 

Para ser elegível a competir no 1º Campeonato Gamer - Temporada 2017 – Osasco, cada 

jogador deve atender às condições abaixo: 

a) Alunos 

Os jogadores devem estar vinculados a escola participante do 1º Campeonato Gamer - 

Temporada 2017, sendo quatro alunos por sala. 

b) Autorização 

Todo jogador participante deverá ter a autorização preenchida pelos pais ou 

responsáveis. 

 

GAME: GRAVITY HEROES 

Gravity Heroes é um jogo de plataforma desenvolvido pela Studica Solution onde você 

pode jogar sozinho ou com um amigo em um futuro onde os seres humanos dominaram 

a gravidade. A tecnologia tem avançado tanto que os robôs criaram a sua própria 

sociedade, mas eles se rebelaram contra os seres humanos, e agora há um conflito 

constante entre os seres humanos e robôs. Você deve lutar contra os robôs e defender 

a humanidade. Este game em fase de protótipo é o jogo que os participantes disputam 

para vencer o Campeonato.  

EQUIPAMENTOS 

Todos os equipamentos fornecidos nas etapas serão escolhidos, selecionados e 

determinados a critério exclusivo da organização. O jogo terá como plataforma console, 

com Joysticks Xbox, cada um dos quatro participantes terá um controle no momento de 

sua partida. 

 

ETAPA 1: Seletivas nas escolas de Osasco  

1. Esta etapa consiste na divulgação em todas as salas da escola participante, 

convocando quatro alunos por turma para jogar o game “Gravity Heroes”. A sala 

irá decidir em votação quais são os quatro melhores gamers para representá-los.  



2. Na data definida pela escola, todas as equipes deverão ir para o auditório e jogar 

o game “Gravity Heroes”, divididos entre períodos da manhã e tarde. As quatro 

maiores pontuações das equipes da manhã e das equipes da tarde serão 

somadas aos votos que cada equipe tiver nas votações online. 

3. As quatro melhores equipes da manhã e as quatro melhores equipes da tarde, 

definidos em número de votos online + a pontuação do game “Gravity Heroes” 

irão para as semifinais.  

 

ETAPA 2: SEMIFINAIS 

1. As semifinais serão disputadas entre as quatro equipes da manhã, onde a equipe 

que tiver maior pontuação no game “Gravity Heroes” será classificada para a 

Grande Final. O mesmo ocorre com as equipes da tarde, onde a equipe que tiver 

maior pontuação no game “Gravity Heroes” será classificada para a Grande 

Final. 

2. No total, irão para a Grande Final uma equipe da manhã e uma equipe da tarde. 

Ambas as equipes que obtiverem o maior número da soma entre votos online e 

pontuação do game. As equipes irão representar a escola na Grande Final com 

as equipes das outras escolas participantes de Osasco. 

 

ETAPA 3:  GRANDE FINAL 

1. Cada escola participante terá duas equipes que irão representá-las (uma equipe 

de cada período). Estas irão disputar entre as equipes das demais escolas 

participantes do 1º Campeonato Gamer - Temporada 2017 – Osasco e a melhor 

pontuação do game “Gravity Heroes” será a campeã. A Final será em um formato 

de liga, acumulando pontos baseados nos resultados no game. As quatro 

melhores equipes da primeira fase passam para a próxima fase e se enfrentam 

em formato de eliminatórias, até que sejam definidas todas as posições. Ao final 

desta etapa, apenas uma equipe será a grande campeã. 

 

VOTAÇÕES ONLINE 

Haverá uma votação online em um site estabelecido pela MultiSCHOOL, onde os alunos 

poderão votar na equipe da sua sala e ajudá-la a subir no ranking de pontuações. As 



equipes que irão para as semifinais são definidas na SOMA entre PONTUAÇÃO NO 

GAME + VOTAÇÃO ONLINE. Portanto, se uma equipe não jogou bem e teve pontuação 

fraca, se tiver um número considerável de votos online, poderá se sobressair e alcançar 

a vitória. É importante que uma equipe que jogue bem e tenha pontuação alta no game 

também tenha grande número de votos para não perder posições no ranking.  

PREMIAÇÃO PARA A EQUIPE MAIS VOTADA: Será presenteada uma equipe de cada 

escola que obtiver o maior número entre a soma dos votos + a maior pontuação do 

game na semifinal com uma festa na escola MultiSCHOOL – localizada na Av. dos 

Autonomistas, 413 – 2º Andar – Vila Yara – Osasco/SP – com direito ao “JUST DANCE” 

jogo eletrônico musical desenvolvido pela Ubisoft. A data da festa será definida pela 

organizadora. 

 

Empates 

Se, ao final da fase de pontuação, duas ou mais equipes estiverem empatadas (com a 

mesma pontuação do game), os seguintes critérios de desempate serão aplicados: 

1 – Maior número de votos online. 

 

Premiação 

No 1º Campeonato Gamer - Temporada 2017 – Osasco, as equipes participantes terão 

a oportunidade de ganhar prêmios com base em seu desempenho em pontuações.  

• FESTA “JUST DANCE” NA ESCOLA MULTISCHOOL: Uma equipe de cada escola 

poderá ganhar uma festa só para a sala, com direito ao “JUST DANCE” jogo eletrônico 

musical desenvolvido pela Ubisoft. A data da festa será definida pela organizadora. 

Será presenteada uma equipe de cada escola que obtiver o maior número entre a 

soma dos votos + a maior pontuação do game na semifinal. 

• PRÊMIOS PARA A EQUIPE VENCEDORA DA GRANDE FINAL:  

▪ 1 (um) ingresso meia entrada por participante da equipe para o Brasil 

Game Show 2017 na data de 14/10/2017 (sábado) – a maior feira de 

games da América Latina com lançamentos do mundo dos games e novas 

tecnologias. 

▪ Uma bolsa de estudos - por participante - da equipe para um módulo 

completo do CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE GAMES na escola de 



Programação, Games e Robótica MultiSCHOOL – localizado na Av. dos 

Autonomistas, 413 – 2º Andar – Vila Yara – Osasco/SP.   

▪ Convite para ser Beta Tester – testador de novos games em fase de 

lançamento e protótipos criados e desenvolvidos pela Studica Solution e 

MultiSCHOOL. 

 

 

Links externos 

 

- Cronograma, informações e resultados das seletivas e semifinais de cada escola 

https://www.multischool.com.br/gamer 


