For The Win Club Challenges Hearthstone
Estrutura da Liga Interna de Hearthstone da For The Win eSports Club
Nome: Liga FTW Club Challenges #0: Hearthstone
Numero máximo de jogadores: 8 jogadores
Duração: 1 Mês
•
•
•

2 dias – 1 Qualificador
23 e 24 de Novembro – https://battlefy.com/ftw-esports-club/qualificador-ftw-clubchallenges-0-hearthstone/5a0b833a54861203420d1aed/info?infoTab=details
4 Semanas – Liga completa (8 jornadas, 2 por semana)
o 1ª e 2ª Jornadas – 25 e 26 de Novembro;
o 3ª e 4ª Jornadas – 2 e 3 de Dezembro;
o 5ª e 6ª Jornadas – 9 e 10 de Dezembro;
o 7ª e 8ª Jornadas – 16 e 17 de Dezembro;
▪ As datas desta jornada poderão ser alteradas para 22 e 23 de
Dezembro, devido às datas originais coincidirem com a Comic Con
2017, caso haja torneio de Hearthstone no referido evento.

Formato do Qualificador:
•
•
•
•
•
•
•

Máximo de 64 jogadores
Apenas para jogadores portugueses;
Decorrerá durante dois dias (23 e 24 de Novembro, inicio às 21h);
Formato: Conquest best of 3 (3 decks, sem bans) em double elimination;
Termina quando apenas houver 8 jogadores em competição;
Regras especificas na Battlefy
Qualquer equipa pode participar nestes qualificadores. Apenas jogadores sem vínculo
contratual e não integrados noutros clubes podem participar neste qualificador. A
responsabilidade do vínculo ou organização que representem, sendo oculta à
administração do presente torneio, é do jogador/equipa, sendo a FTW alheia a essa
situação.

Formato da Liga:
•
•
•
•

8 Jornadas em 4 semanas;
Conquest best of 5 (4 decks, 1 ban)
o Os decks escolhidos podem ser mudados de jornada para jornada;
Os jogos devem ser jogados durante os dias disponibilizados, sem qualquer restrição
de horário;
A classificação será decidida com base num sistema pontual, ainda por decidir.

•

Faltas de respeito por outros jogadores e/ou staffs da For The Win eSports Club (Ou
que possa denegrir a imagem da For The Win eSports Club, mesmo fora da Liga
Interna) terá uma penalização arbitrária, sendo analisado caso a caso.

Versão: 2017.101

