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Regulamento Específico                              

do CLASH ROYALE no FEAC 2022 
 

Art. 1º A realização da modalidade CLASH ROYALE, para todas as plataformas mobile, 

no FEAC 2022 (Festival de Esporte e Atividades Comunitárias da Universidade de 

Brasília) estabelece saudável competição entre a comunidade universitária da UnB, 

organizada a partir dos seus diferentes cursos e setores, incentivando a prática dos 

esportes presenciais e eletrônicos, artes e habilidades acadêmicas em âmbito 

universitário, integrando a comunidade em um festival no formato de olimpíada. 

 

Realização 

Art. 2º A competição de CLASH ROYALE está prevista para realizar-se em abril de 2022. 
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Art. 3º A coordenação da modalidade ficará a cargo dos estudantes, servidores e 

docentes abaixo mencionados, com o suporte da Diretoria de Esporte e Atividades 

Comunitárias (DEAC / UnB). 

Antonio Vinicius Borges Nascimento – antonioborges96@live.com – (61) 991955923    

Parágrafo Único. A competição de CLASH ROYALE será regida por este Regulamento, 

apoiado pelo Regulamento Geral do FEAC 2022, disponível em www.esporte.unb.br.  

 

Dos Participantes 

Art. 4º Serão garantidas 5 (cinco) vagas por Entidade (Centro Acadêmico, Atlética, 

Associações). 

Parágrafo Único. Fica a critério da Organização da Modalidade aceitar inscrições além 

de cinco por Entidade, de acordo com a viabilidade. 

Art. 5º Serão aceitos até 3 (três) atletas especiais dentro das 5 (cinco) vagas abertas a 
cada Entidade. Os atletas especiais são ex-alunos do mesmo curso, alunos com 
matrícula especial, docentes, servidores e avulsos (alunos regulares de cursos não-
participantes da mesma modalidade), conforme definido nos Artigos 13º a 24º do 
Regulamento Geral. 

Art. 6º Serão aceitos atletas convidados dentro da cota de atletas especiais. 

 

Das Inscrições na modalidade CLASH ROYALE 

Art. 7º As inscrições serão realizadas a partir do dia 10 de março de 2022. 

Art. 8º As inscrições ocorrerão até dia 4 de abril de 2022. 

Art. 9º A inscrição deverá ser realizada pela Entidade no “Formulário de inscrição por 

modalidade” disponível em www.esporte.unb.br, anexando um ou mais arquivos Excel 

nomeados “Ficha de inscrição por modalidade” (também disponível neste site), no qual 

se deve indicar no campo “modalidade escolhida” CLASH ROYALE. 

 

Congresso Técnico 

Art. 10º O Congresso Técnico está previsto para o dia 7 de abril às 19h após o término 

das inscrições, com data, horário e sala virtual a serem confirmadas e divulgadas pelo 

e-mail e/ou WhatsApp fornecido no ato da inscrição. 

Parágrafo Único. O Congresso Técnico irá esclarecer dúvidas do Regulamento 

Específico e Geral, explicar as regras da modalidade e definir entre os inscritos a fórmula 

de disputa e chaveamento das partidas e provas.  

 

Comunicação 

Art. 11º A comunicação com as Entidades, equipes e atletas participantes ocorrerá por:  
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a) grupo específico de WhatsApp da modalidade (o link de convite será compartilhado 

com os inscritos);  

b) e-mail unbfeac@gmail.com para dúvidas pontuais;  

c) site www.esporte.unb.br, www.cultura.unb.br e www.deac.unb.br para 

disponibilização de Regulamentos Geral e Específicos e Boletins;  

d) www.instagram.com/esporteunb para informações e notícias;  

e) locais a serem divulgados para transmissões ao vivo de provas e partidas e 

compartilhamento de conteúdos gravados. 

 

Pontuação 

Art. 12º A modalidade CLASH ROYALE, para efeitos de pontuação para o Ranking Geral 

do FEAC, assim como as demais modalidades (exceto Quadratlo e Octatlo), valerá:  

Classificação Pontuação 

1º 25 

2º 22 

3º 20 

4º 18 

5º 16 

6º 15 

7º 13 

8º 12 

9º em diante 10 

 

Parágrafo Único. Somente será considerado o melhor resultado de cada Entidade como 

pontuação conquistada para o Ranking Geral do FEAC 2022, quando se fizer 

representada por mais de um atleta ou equipes. 

 

Fórmula de disputa 

Art. 13º No que tange à fórmula de disputa: 

• Todas as plataformas mobile estão liberadas 

• Será jogado no modo competitivo entre membros de um mesmo clã 

• Serão todos os jogos mata-mata até chegarmos na grande final 

• Será obrigatória a participação do grupo do WhatsApp para receber informes 

sobre a competição 

• Em caso de problemas de rede de um atleta, o mesmo será desclassificado 

• Em caso de problemas com o servidor a partida será remarcada 
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Regras Específicas 

Art. 14º No que tange às regras específicas: 

• Todas as cartas estarão liberadas 

• Todas as partidas serão disputadas no melhor de 3 

• Não será tolerado nenhum tipo de atitude desrespeitosa, cabendo 

desclassificação ao infrator, em casos de conduta racista, antissemitista ou que 

represente qualquer desrespeito a entidade será desclassificada 

• Qualquer uso de trapaça ou hack haverá a desclassificação de toda entidade a 

qual o jogador defenda 

• Em caso de queda de rede ou desconect a pontuação será mantida e o jogador 

poderá retornar a partida, porem perderá pontos das rodadas que não participar 

• As regras poderão sofrer alterações no dia do congresso técnico. 

 

Casos omissos 

Art. 15º Os casos omissos serão resolvidos pela Organização da modalidade, com 

anuência da Coordenação Geral do FEAC 2022. 

 

Organização do CLASH ROYALE 

Coordenação Geral do FEAC 2022 

Brasília, março de 2022 
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