
POLÍTICA INTERREGIONAL DE ANTIALICIAMENTO E ANTIADULTERAÇÃO 

Qual é a Política Interregional de Antialiciamento e Antiadulteração? 

Nenhum membro de equipe ou filiado à equipe pode exercer a solicitação, atrair ou engajar em 

discussões de emprego de um jogador que está sob um contrato reconhecido por liga com uma equipe 

profissional competindo no torneio de mais alto nível de uma região. De maneira similar, jogadores sob 

contrato reconhecido por liga não podem solicitar ou procurar diretamente membros ou filiados a 

outras equipes.  No evento de discussões de emprego que não são sancionadas pela gerência de ambas 

as equipes, ambos a parte tentando aliciar quanto o jogador sendo aliciado serão sujeitos a penalidades 

dos oficiais de liga. 

Caso qualquer equipe interessada pretenda iniciar conversas com jogadores sob um contrato 

reconhecido por liga de outra equipe, eles devem primeiro contatar a gerência desta que segura o 

contrato. 

Notificação da Liga: Após as equipes chegarem a um acordo e antes de iniciar contato entre a equipe 

interessada e o jogador de interesse, as partes devem notificar o respectivo escritório regional do 

acordo, com confirmação de ambas as gerências por email. 

Equipes em potencial e afiliados da equipe (proprietários procurando entrar em uma liga, etc.) tentando 

aliciar jogadores também estarão sujeitos a sanções, até e incluindo a negação de entrada em ligas 

sancionadas pela Riot e eventos competitivos. 

Se eu estou interessado em adquirir um jogador, como eu saberei se ele ou ela está sob contrato? 

Como equipe, você pode indagar a respeito da disponibilidade de jogadores – desde que isso seja feito 

para a gerência do jogador, levando em conta que este está sob contrato. 

A base de dados do link acima deste texto contém as datas de fim de contrato dos jogadores atualmente 

participantes das ligas aonde existem contratos reconhecidos por liga (como, por exemplo, contratos 

que entram nos conformes padrões mínimos, como compensação salarial para os jogadores). Também 

inclui informações de contato para equipes que voluntariamente cederam as informações. Esta base de 

dados será atualizada ao início de cada etapa e periodicamente durante a etapa para refletir 

modificações nas esquadras das equipes. 

A base de dados tem como objetivo ser um recurso prático para facilitar uma comunicação legítima 

entre equipes e jogadores. Enquanto há boas razões para acreditar que um jogador está sob contrato 

reconhecido por liga mesmo não estando na base de dados (exemplo, um novo jogador em uma liga 

com contratos reconhecidos ainda não tendo suas informações refletidas na base de dados), é esperado 

que as equipes contatem a gerência da equipe, em vez de se aproximar diretamente de jogadores. 

Se eu sou um jogador contratado e estou interessado em deixar minha equipe, quais são minhas 

opções? 



Enquanto jogadores sob contratos não podem contatar afiliados à outra equipes, eles podem: 

 Declarar publicamente o seu interesse em deixar a equipe e incentivar toda e qualquer parte 

interessada a entrar em contato com sua gerência. 

 Jogadores não podem incentivar equipes específicas, publica ou privadamente, a entrar em 

contato com sua gerência. 

 Exercer uma cláusula de compra em seu contrato para deixar a equipe, caso esta exista. 

 Contatar equipes caso seu contrato expire (geralmente durante a pré-temporada, para a 

maioria dos jogadores). 

Esclarecimento das restrições: 

 Equipes e afiliados destas não devem engajar em discussões com jogadores sob contrato em 

termos relativos a empregos potenciais. 

 Equipes devem contatar diretamente outras equipes sob o assunto de emprego de jogadores 

sob contrato. 

 Jogadores sob contrato com uma equipe não devem engajar em discussões diretamente com 

outras equipes. 

 Jogadores sem contrato são livres para procurar potenciais empregadores e vice-versa. 

Por que temos esta política de antialiciamento? 

Proteções contra aliciamento são importantes tanto para a estabilidade de organizações quanto para 

evitar problemas com a integridade competitiva. Durante a temporada, é importante que os jogadores 

não sejam distraídos de seus deveres e preparações ou sejam tentados a atuar a menos do que 100% de 

seus esforços por ofertas recebidas de equipes rivais. 

Quando jogadores e equipes assinam um contrato, eles estão entrando em um acordo que o jogador 

jogará pela equipe durante um período definido de tempo e será devidamente compensado por seu 

trabalho – jogadores que abruptamente encerram seu contrato por razão de ofertas e discussões com 

outras equipes durante a temporada criam um ambiente caótico para equipes e jogadores, e prejudicam 

a estabilidade do ecossistema competitivo. 

Isto não significa que queremos impedir jogadores de trocar de equipe ou encontrar times que serão 

melhores para ele – os jogadores tem a liberdade de discutir a possibilidade de mudar para outra equipe 

com sua gerência, ou simplesmente esperar até o seu contrato acabar antes de engajar em negociações. 

Para jogadores que possuem uma cláusula de compra em seu contrato, esta é uma opções que eles 

podem exercer. Em última instância, o valor do contrato é de mão dupla. Para jogadores, contratos 

provêm estabilidade e a promessa de compensação por seu trabalho. Para equipes, contratos garantem 

que o jogador contratado representará a equipe e, caso queira sair, que a gerência desta equipe deverá 

estar nas discussões. Esta é uma dinâmica importante de se preservar, e políticas de antialiciamento é 

uma das maneiras de fazer isso. 

 


