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1. Introdução e propósito
Este documento tem como finalidade, reger a competição intitulada Liga Brasileira de Free Fire - Série
C, que acontecerá de maneira Online na Região do Brasil e será organizada pela CLAN Produtora em
conjunto com a Garena Brasil (distribuidor e desenvolvedor do Free Fire).
O que está estipulado aqui será denominado como regras oficiais (Regras) as quais se aplicam a todas
as equipes participantes e a qualquer membro das equipes. Ao se registrar, todos os membros da
equipe aceitam cumprir estas Regras, mesmas que estão sujeitas à mudança em qualquer momento
que a CLAN Produtora em conjunto com a Garena Brasil considerarem. Equipes que forem rebaixadas
da Série B ficam automaticamente sujeitas ao regulamento da Série C a partir do momento do
rebaixamento. Se ainda houver alguma pendência da Equipe referente ao Regulamento da Série B, a
equipe não fica desobrigada a cumprí-las.
Este regulamento está vinculado ao Regulamento Geral da Temporada 2022 da LBFF, portanto os
termos de ambos são válidos e podem ser aplicados nesta competição. Se houver qualquer tipo de
ambiguidade entre o Regulamento Geral da LBFF e o Regulamento da Série B, deverá prevalecer o que
consta no Regulamento Geral da LBFF.
Em caso de requerer um esclarecimento ou resolução de um conflito, a equipe poderá consultar os
Árbitros, que terão a prerrogativa de tomar a decisão definitiva.

2. Elegibilidade
2.1 Idade do jogador
Na Série C, os jogadores e técnicos devem ter pelo menos 14 anos completos até o primeiro dia da
etapa em que estiver inscrito. Não serão aceitas inscrições de membros de Equipe que completem 14
anos após o início da etapa.

2.2 Nacionalidade
Para participar cada jogador deverá contar com a nacionalidade ou naturalidade brasileira, mesma
região onde a Liga acontecerá.

2.3 Residência
Para fins destas regras, se define como residência estar de maneira física e legal no território
brasileiro. Para participar, cada jogador deverá ser residente no Brasil, onde a Liga irá ser realizada.
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2.4 Estrangeiros
Será considerado estrangeiro qualquer jogador que não tenha nacionalidade e residência no Brasil.

2.5 Quantidade de jogadores
Para participar da Liga, cada equipe deverá contar com, no mínimo, cinco (5) jogadores e poderá ter
até no máximo oito (8). Caso uma equipe fique com número mínimo de membros abaixo do citado
acima, a equipe ficará impedida de participar.

2.6 Prova de nacionalidade
Caso a organização da Série C ache necessário, a qualquer momento poderá requerer evidência
documental que valide a nacionalidade dos jogadores. A evidência documental aceitável de
nacionalidade inclui somente elementos legais e oficiais, tais como: passaporte vigente, cédula de
identidade, carta de naturalidade, certidão de nacionalidade, certidão de nascimento.

2.7 Obrigatoriedade de Participação
Quando classificada, a equipe compromete-se a participar de todas as etapas e partidas, ficando
sujeita a penalidades, incluindo desclassificação, caso descumpra este compromisso.

3. Registro e Participação
3.1 Registro de equipes
Todos as equipes interessadas em participar deverão seguir os seguintes passos:
- Acessar o site: www.lbffc.com.br
- Procurar a página de inscrição e preencher o formulário disponibilizado via link.
- Caso tenha alguma dúvida no preenchimento, consulte o passo a passo no site.
IMPORTANTE: Ao preencher o formulário, coloque o contato de whatsapp de um responsável pela
equipe, pois todas as informações da competição (ex: dias das partidas, id e senha das salas, etc)
serão enviadas para este contato. Em caso de promoção para a Série B esse contato será também
considerado o responsável legal pela equipe e todas as informações e decisões serão lidadas
diretamente com ele.
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3.2 Inscrição e Confirmação
A série C está com novo formato. Serão 4320 equipes selecionadas.
As inscrições para a LBFF 7 - Série C começam em 22/02/2022 e se encerram em encerram em em
28/02/2022.
A confirmação de participação poderá será informada via Whatsapp até 14/02/2022

3.3 Check-in
Este passo confirma que a equipe está pronta para participar. O link para o check-in será enviado via
Whatsapp. A não confirmação via check-in dentro do prazo poderá fazer com que a equipe perca a
vaga.

3.4 Nomes de equipes e jogador
Os nomes das equipes e jogadores devem ser únicos, o CLAN em conjunto com a Garena se reservam
ao direito de rejeitar um nome de equipe ou jogador se considerar vulgar, ofensivo, discriminatório ou
que infrinja os direitos do autor. Se uma equipe ou jogador infrator não mudar para um nome
adequado quando for solicitado, o CLAN se reserva ao direito de mudá-lo ou desclassificá-lo
imediatamente de acordo com o julgamento do árbitro.

3.5 Trocas de nomes de equipe e jogador
Uma vez feito o registro, a troca de nome de jogador ou equipe, assim como a TAG, estará bloqueada
pelo resto da Liga. Só poderão fazer a mudança com a autorização prévia dos árbitros.
Alterações só serão feitas em casos excepcionais, sendo necessária a realização de um pedido prévio
explicando as razões para a mudança.

3.6 Propriedade de contas
Os jogadores devem utilizar suas próprias contas de Free Fire. Não será permitido em nenhum
momento que jogadores inscritos façam troca de IDs. Caso seja apurado que um participante está
utilizando a conta de outro jogador ou a equipe insista entrar no lobby com um ID não registrado
previamente o participante e/ou equipe serão desclassificados imediatamente.
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3.7 Múltiplas equipes
Um jogador só pode ser inscrito em uma equipe por vez em qualquer Série da LBFF. Não está
permitido que um participante individual participe da Liga em diferentes equipes ou que o
participante use mais de uma conta para participar em outras equipes. Caso seja apurado, o
participante e/ou equipe serão desclassificados imediatamente.
Cada organização pode manter uma única equipe na LBFF, seja na Série A , B ou C. Caso seja
identificado que existe vínculo entre equipes, a organização deverá se desfazer imediatamente do
vínculo com uma das equipes e penalidades poderão ser aplicadas.
Na Série C os vínculos das equipes com organizações das Séries A e B serão verificados na Fase
Eliminatória da Série C e as equipes que apresentarem vínculo serão desclassificadas.
A equipe também não poderá, de forma alguma, ter nenhum envolvimento com nenhuma outra
organização da LBFF.
Na Série C os vínculos das equipes com organizações das Séries A e B serão verificados na Fase
Eliminatória da Série C e as equipes que apresentarem vínculo serão desclassificadas.
Caso uma equipe tenha sócios, diretores, integrantes ou gestão administrativa com participação ou
atuação em outra equipe participante da LBFF, inclusive se ambas utilizam de uma mesma empresa
terceira para administrar suas operações, ou que façam uso de uma mesma estrutura física (gaming
house), as equipes serão tratadas como pertencentes a uma mesma organização.
Donos de equipes, gerentes, afiliados de donos, não podem controlar direta ou indiretamente, ou ter
interesse financeiro de qualquer natureza, ou trabalhar para outra equipe e/ou organização
participante da LBFF.
Familiares e cônjuges não podem ser donos de equipes, gerentes ou afiliados dos donos, enquanto a
outra parte for inscrito como Jogador ou Técnico em outra equipe em uma mesma Etapa ou vice
versa. Familiares e cônjuges também não podem ser donos de equipes ou afiliados de donos
enquanto a outra parte estiver exercendo os mesmos cargos em outra equipe de qualquer Série da
LBFF em uma mesma Etapa. Caso seja identificado qualquer vínculo dessa natureza, as duas Equipes
serão desclassificadas da LBFF.

3.8 Trocas e alienação
Durante a Fase de Grupos, as equipes não poderão adicionar ou substituir jogadores após a inscrição
ter sido finalizada. Somente na Semifinal será aberto para as equipes classificadas removerem ou
adicionarem novos jogadores, desde que os jogadores adicionados não tenham atuado em nenhuma
partida Oﬁcial por nenhum outro time da LBFF em qualquer uma das Séries da Liga (A, B e C) Após o
início da Semifinal, nenhuma equipe poderá fazer alterações até o final da LBFF 7.

Atualizado em 04/02/2022 - 19:01

Cada equipe tem o limite de 2 novas inscrições (removendo, substituindo ou adicionando jogadores
na equipe) para a SEMIFINAL, sem exceder o limite máximo de 8 jogadores. A equipe também pode
remover jogadores, desde que a equipe não fique com menos de 5 jogadores.

3.9 Restrições na conta do jogador
O único requisito da conta de Free Fire para participação é que todos os jogadores deverão ser ao
menos nível 25 no momento da inscrição. Não há restrições nos requisitos de personagem,
classificação, habilidade, equipamento, vestuário, moda, cofre ou coleção, a menos que estejam
presentes erros que afetem a competição, o qual se informará com a maior antecedência possível. Se
o jogador utilizar uma característica de jogo restringida, os Árbitros se reservam o direito de expulsar
e/ou punir o jogador e/ou equipe que está descumprindo a regra.

3.10 Direito de uso de vaga
É importante ressaltar que todas as vagas, de qualquer Série da LBFF, pertencem à Garena, mas as
equipes classificadas para a Etapa seguinte possuem o direito de uso de vaga e quando nas Séries B e
C podem transferir/vender o direito de uso da vaga com autorização prévia da Garena.
O direito de uso de vaga e/ou Inscrição na Série C é intransferível (tanto das equipes selecionadas quanto
das equipes rebaixadas da Série B), não podendo em momento algum haver troca da propriedade,
responsável ou organização, ou venda do direito de uso de vaga. Caso seja apurado tal conduta a equipe
poderá ser desclassificada.
Para participar da Série B da LBFF, as equipes promovidas podem participar da Série B sem possuírem
um CNPJ, desde que seja mantido o responsável legal. Na Série A apenas são aceitas equipes com
CNPJ próprio.
Caso uma equipe deseje transferir o direito de uso de vaga da Série B, incluindo alteração completa ou
parcial do quadro societário, a transição só poderá ser feita mediante aprovação da Garena. Caso a equipe
tenha interesse em transferir/vender o direito de uso de vaga, a organização do evento deverá ser
consultada previamente sobre as informações e documentos necessários para que o processo seja
formalizado e os prazos sejam definidos. Realizar uma solicitação de transferência do Direito de Uso de
Vaga não garante automaticamente a autorização.
Caso uma equipe realize qualquer transferência sem autorização da Garena, a equipe que realizou a
transferência será desclassificada da competição e os Oficiais da LBFF terão total autonomia para
decidir como preencher a vaga. A equipe que obtiver o direito indevidamente poderá ser impedida de
participar da Etapa atual da Liga em qualquer Série.
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Se uma Equipe transferir/vender o direito de uso de vaga após ter participado de ao menos uma Etapa
completa na Série em que se encontra (uma equipe que foi promovida/rebaixada entre duas Séries,
participa de uma Etapa completa na Série para a qual foi promovida/rebaixada antes de vender/transferir o
direito de uso da vaga), os cedentes da transferência (pessoas física e jurídica) não poderão ter nenhum
tipo de ligação e não poderão ser inscritos em qualquer equipe de todas as Séries da LBFF (A, B ou C) pelo
período de uma Etapa completa (imediatamente seguinte à transferência).
Se uma Equipe transferir/vender o direito de uso de vaga antes de ter participado de ao menos uma Etapa
completa na Série em que se encontra (uma equipe que foi promovida/rebaixada entre duas Séries, não
participa de nenhuma Etapa completa na Série para a qual foi promovida/rebaixada antes de
vender/transferir o direito de uso da vaga), os cedentes da transferência (pessoas física e jurídica) não
poderão ter nenhum tipo de ligação e não poderão ser inscritos em qualquer equipe de todas as Séries da
LBFF (A, B ou C) pelo período de duas Etapas completas (imediatamente seguintes à transferência).
Caso o responsável pelo direito de uso de vaga não tenha condições de gerenciar e manter a equipe na
Etapa e não realize nenhuma transferência nas condições e prazos oferecidos pelos Oficiais, a equipe será
desclassificada e os Oficiais da LBFF terá total autonomia para decidir como preencher a vaga.
Não serão autorizadas transferências e vendas para pessoas físicas, apenas pessoas jurídicas com CNPJ
válido. A pessoa jurídica que recebe o direito de uso da vaga, seus donos, sócios e funcionários não podem
controlar direta ou indiretamente, ou ter interesse financeiro de qualquer natureza, ou trabalhar para a
equipe cedente (ainda que a cedente já não esteja mais ligada à Liga) ou outra equipe e/ou organização
participante da LBFF.
Quaisquer questões pendentes, de qualquer natureza, que possam aparecer entre as partes após a
aprovação da transferência por parte da Garena, devem ser tratadas entre as partes e a Garena fica isenta
de qualquer responsabilidade sobre o assunto.

3.11 Patrocínios
Garena e reserva o direito de proibir ou eliminar equipes com patrocinadores ou sócios que sejam
únicos ou amplamente conhecidos por pornografia, uso de drogas, ou outros temas adultos/maduros,
assim como qualquer patrocinador ou sócio que possa denegrir a reputação da Garena.
Uma equipe da LBFF também não pode ter nenhum tipo de acordo de patrocínio com categorias que
sejam restritas pela Garena, incluindo, mas não se limitando à sites de apostas, bookmaking,
criptomoedas, corretoras de criptomoedas, outros Torneios ou outros Jogos sem o consentimento
prévio e escrito da Garena.
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4. Equipamentos
Os jogadores são totalmente responsáveis por seus próprios equipamentos, sendo eles:
- A proteção e funcionamento de seu celular.
- Software que joguem.
- Estabilidade de conexão à Internet.
- A porcentagem e estado da bateria.
- Atualizar o jogo e que seu dispositivo possa executá-lo.
- Rendimento do jogo em seus dispositivos.

4.1 Uso de emuladores
Não é permitido o uso de emuladores na LBFF. Os Árbitros se reservam o direito de expulsar o time e/ou o
jogador, caso detectarem o uso.

5. Formato
5.1 Fase de Grupos I
●

Total de Equipes selecionadas: 4.320 Equipes.

●

Número de Grupos: 360 Grupos.

Formato da Fase: 1 queda (MD1) no mapa Bermuda, onde o Top 2 (em colocação, sem pontos
●
de abates) de cada queda avança para a FASE DE GRUPOS II.

5. 2 Fase de Grupos II
●

Total de Equipes : 720 Equipes.

●

Número de Grupos: 60 Grupos.

Formato da Fase: 1 queda (MD1) no mapa Bermuda, onde o Top 3 da tabela de pontos
●
(colocação + abates) no grupo avança para a FASE DE GRUPOS III.
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5.3 Fase de Grupos III
●

Total de Equipes : 180 Equipes.

●

Número de Grupos: 15 Grupos.

Formato da Fase: 3 quedas (MD3) nos mapas Purgatório - Kalahari - Bermuda, onde o Top 4
●
da tabela de pontos (colocação + abates) no grupo avança para a SEMIFINAL.

5.4 Semifinal
Total de Equipes: 72 Equipes (60 Equipes classificadas da Fase de Grupos III + 12* Equipes
●
rebaixadas da Série B na Etapa anterior.
●

Número de Grupos: 6 grupos

Formato da Fase: 3 quedas (MD3) nos mapas Purgatório - Kalahari - Bermuda, onde o Top 3
●
da tabela de pontos (colocação + abates) de grupo avança para a FINAL.
(*) Caso alguma das equipes rebaixadas da LBFF Série B da Etapa anterior não participe, serão chamadas para assumir
essas vagas restantes as equipes que mais pontuaram entre todas as equipes de todos os grupos da FASE DE GRUPOS III,
porém, não se classificaram para a semifinal.

5.5 Final
●

Total de Equipes: 18 Equipes

●

Número de Grupos: 3 grupos (A, B e C com 6 Equipes cada)

Formato da Fase: Serão no total 9 quedas (MD9) intercalando entre os mapas Purgatório ●
Kalahari - Bermuda, porém cada grupo jogará 6 quedas. Todos os grupos jogam contra os demais com
sistema de pontuação em tabela única. Os Top 12 da tabela geral da Final serão promovidos para a
Série B.
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5.6 Sistema de pontuação
O sistema de pontuação para as Fases de Grupos II e III, SEMIFINAL e FINAL será de acordo com a tabela
abaixo.

1 PONTO POR ABATE
1º
12 PONTOS
2º
9 PONTOS
3º
8 PONTOS
4º
7 PONTOS
5º
6 PONTOS
6º
5 PONTOS
7º
4 PONTOS
8º
3 PONTOS
9º
2 PONTOS
10º
1 PONTO
11º
0 PONTOS
12º
0 PONTOS

5.7 Desempates
Se duas ou mais equipes empatadas em pontos, o desempate será decidido pelos critérios abaixo,
nesta ordem específica:
1.
2.
3.
4.

Soma de Booyahs (Vitórias).
Soma de abates.
Colocação na última queda em que as equipes empatadas participaram juntas.
Confronto direto adicional entre as equipes empatadas.

6. Partidas
6.1 Papel dos Árbitros
São os membros da CLAN ou Garena que têm a responsabilidade de julgar cada assunto, pergunta e
situação que ocorra antes, durante e depois de cada jogo.
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6.2 Versão de jogo
Cada torneio será jogado com a versão atual disponível do jogo.

6.3 Horário de partidas
As equipes serão informadas pelo sistema de Leagueops® a data e horário de suas partidas pelo
Whatsapp.

6.4 Assistência e tolerância (W.O.)
Haverá 5 minutos de tolerância a partir da hora informada. Finalizado esse tempo, o jogo será
iniciado, mesmo que estejam faltando equipes. As equipes que não entrarem na sala no tempo
informado terão seus pontos de queda zerados.

6.5 Equipes completas
Somente equipes com seus 4 jogadores poderão ingressar na sala de jogo, passado os 5 minutos de
tolerância o jogo poderá ser iniciado deixando as equipes incompletas fora da partida sem opção de
entrarem no jogo depois.

6.6 Criação do lobby do jogo
Os Árbitros serão os responsáveis por criar a sala de jogo. São eles que irão enviar ID e SENHA pelo
sistema de Leagueops® para se unirem ao lobby.

6.7 Ajustes gerais de partida
Modo: Liga
Tamanho da equipe: 4 (Squad)
Espectadores na partida: Somente árbitros.
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6.8 Restrições de elementos de jogo
Os Árbitros poderão adicionar restrições em qualquer momento antes ou durante uma série, se
houver erros conhecidos de algum elemento de jogo. O fato de ignorar estas restrições, seja de forma
deliberada ou intencional, poderá ser motivo de punição e até expulsão da equipe na competição.

6.9 Uso do chat do jogo
O chat in game deve ser utilizado apenas para contatar e ou responder ao Árbitro.

6.10 Transmissões
Não é permitido de forma alguma fazer transmissões em tempo real das partidas da LBFF não é
permitido que os jogadores transmitam as suas partidas de Circuitos publicamente em tempo real. Os
jogadores somente podem publicar suas gravações uma vez terminado o dia de competição.

7. Ocorrências em partidas
7.1 Desconexões
Não é permitido que os participantes causem intencionalmente uma desconexão durante o jogo. Fazê-lo
significa punição e até desclassificação do torneio. Se um participante for desconectado devido a
problemas de rede, eles podem se reconectar ao jogo enquanto a partida estiver em andamento.
Em partidas remotas, a organização da Competição não se responsabiliza por bugs de desconexão que
possam ocorrer durante as partidas e não fará nenhum tipo de compensação ao time.

7.2 Remakes
Os árbitros podem considerar um remake, ao seu exclusivo critério, se existir falha em um servidor de
jogos e que todos os jogadores não podem se conectar, ou se 10 ou mais se desconectarem ao
mesmo tempo.

7.3 Ping alto
Os participantes são os únicos responsáveis pela qualidade de sua conexão de internet. Os
participantes não podem solicitar uma pausa ou um remake devido ao ping alto ou más condições de
rede.
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7.4 Demais problemas de rede
Nenhuma partida será adiada por conta de problemas de conexão de um ou mais times.

8. Postura dos Membros da Equipe
As seguintes ações são proibidas e estarão sujeitas a sanções e critérios dos Árbitros.

8.1 Conspirar
Participantes que conspirarem com outras pessoas, sejam outros participantes ou pessoas de fora da
competição, com o intuito de enganar, trapacear ou ganhar qualquer tipo de vantagem, serão
penalizados, podendo chegar à desclassificação da competição.

8.2 Hacking
Qualquer tipo de modificação no cliente do jogo, incluindo o uso de aplicativos de terceiros para
ganhar alguma vantagem no jogo.

8.3 Apostas
É proibido qualquer tipo de aposta relacionada às competições da Garena Free Fire.

8.4 Abuso de Bug
É proibido tirar proveito de algum bug conhecido para ter algum tipo de benefício. Os Oficiais poderão
fornecer uma lista prévia de bugs específicos para conhecimento das equipes.
Cada caso será avaliado individualmente pelos Oficiais e as penalidades serão definidas conforme a
gravidade.

8.5 Compartilhamento de conta
Usar a conta de outro jogador, permitir que usem a própria conta, ou de alguma forma incitar ou
induzir que se jogue em uma conta de outra pessoa (mesmo sem intenção de fazê-lo).
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8.6 Obscenidade e discriminação
Não serão aceitas ofensas, atitudes negativas ou qualquer tipo de desprezo à integridade ou
dignidade de um povo, país, grupo, gênero, língua, etnia, cor de pele, religião, origem social, condição
financeira, idade, orientação sexual, etc.

8.7 Assédio
Atos sistemáticos, hostis e repetidos que realizam para exilar ou excluir uma pessoa ou afetar sua
dignidade.

8.8 Declarações indevidas
Membros das equipes, sejam eles inscritos na Liga ou não, não podem fazer, incitar ou endossar
declarações ou ações que tenham efeito prejudicial para a LBFF, ao Free Fire, ou à Garena e seus
afiliados, seja direta ou indiretamente.

8.9 Atividade criminal
Estar envolvido em atividade que está proibida por uma lei, estatuto ou tratado comum.

8.10 Suborno
Oferecer presentes a um jogador, treinador, diretor, árbitro, Garena ou a outra pessoa relacionada a
Competição por serviços que beneficiem nos resultados da competição

8.11 Engano
Apresentar provas falsas, mentir/omitir informações ou tentar confundir os Árbitros.

8.12 Confidencialidade
Nenhum membro da equipe pode revelar nenhuma informação confidencial proporcionada pela Garena ou
seus árbitros por nenhum método de comunicação.
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8.13 Infrações
Se descoberto que qualquer membro da equipe cometeu alguma violação das regras especificadas
acima poderá sofrer punições ou sanções a critério dos árbitros.

8.14 Direito de publicar
A organização do Campeonato terá o direito de emitir uma declaração em que se exponha a sanção
ou punição de uma equipe.

8. 15 Resistência ao Cumprimento
Membros de equipes devem seguir prontamente todas as instruções dos Oficiais da LBFF bem como
de todo o pessoal de produção. Se houver resistência ao cumprimento das instruções, penalidades
poderão ser aplicadas, chegando à desclassificação do jogador e/ou da equipe da Competição.

8.16 Canais Oficiais
A LBFF não se responsabiliza por informações que não forem divulgadas nos canais oficiais do Free
Fire Esports ou diretamente por meio dos Oficiais da Liga.

8.17 Danos à Garena e Afiliados
Caso seja constatado que uma equipe ou seus membros (inscritos ou não na Liga), em qualquer forma ou
tempo, agiram de má fé, fizeram declarações indevidas, entraram em disputa judicial ou de qualquer
maneira prejudicaram a Garena, a BOOYAH! e/ou seus afiliados, os envolvidos serão suspensos da LBFF por
tempo indeterminado.

9. Interpretação e Atualização do Regulamento
Todas as interpretações das regras, penalidades e demais decisões são uma prerrogativa dos Árbitros e são
finais.
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9.1 Validade
Só é válida a versão mais atual do Regulamento, compartilhada com as equipes participantes e/ou
publicada no site oficial da Liga. Versões anteriores serão desconsideradas para avaliar fatos ocorridos no
tempo presente.
Isto posto, novas versões do Regulamento não serão utilizadas para avaliação de fatos ocorridos sob
versões anteriores do documento. Para isso, será usada a versão válida no momento do ocorrido.
Se houver qualquer tipo de ambiguidade entre o Regulamento Geral da LBFF e o Regulamento das Séries B
e C, deverá prevalecer o que consta no Regulamento Geral da LBFF.

Atualizado em 04/02/2022 - 19:01

