
Penalidades Gerais Penalidade típica e mínima Penalidade máxima (1ª infração) Penalidade máxima (2ª infração) Prazo de prescrição
Conduta inadequada para um jogador profissional ou membro de
organização (ex. toxicidade significativa no jogo uma única vez, fazer um
gesto ofensivo na transmissão uma única vez, etc.) Advertência Multa de R$2.000 e/ou suspensão por 4 jogos Multa de R$3.000 e/ou suspensão por 5 jogos 12 meses corridos
Recusar-se a seguir instruções dos oficiais da Temporada (ex. recusar-se
a realizar os testes pré-partida, não cumprir o prazo estipulado para
intervalo entre partidas, etc.) Advertência Multa de R$500 Multa de R$1.000 Final da Etapa atual
Compartilhamento de conta (uma única vez e não feito para ganho
pessoal; isso não é o mesmo que elo boosting) Advertência Multa de R$2.000 e/ou suspensão por 4 jogos Multa de R$3.000 e/ou suspensão por 5 jogos 12 meses corridos
Declarações e ações prejudiciais à Temporada (fazer, publicar, autorizar
ou endossar atitudes e/ou declarações e/ou quaisquer conteúdos
designados a ter um efeito prejudicial à Temporada, Riot Games, ou seus
afiliados) Advertência Multa de R$1.000 e/ou suspensão por 2 jogos Multa de R$2.000 e/ou suspensão por 3 jogos 12 meses corridos
Conduta inadequada grave (ex. agredir um adversário, tentar subornar
um juiz, etc.)

Multa de R$5.000 e/ou suspensão por 10
jogos

Suspensão por tempo indefinido e/ou expulsão do
cenário competitivo

Suspensão por tempo indefinido e/ou expulsão do
cenário competitivo 36 meses corridos

Penalidades Dentro do Jogo Penalidade típica e mínima Penalidade máxima (1ª infração) Penalidade máxima (2ª infração) Prazo de prescrição
Comunicação não autorizada durante uma pausa (durante um mesmo
jogo) Advertência Multa de R$500 ou perda de ban(s) Rendição do jogo atual Final da Etapa atual
Remover o fone, sem autorização, antes do fim do jogo Advertência Perda de 1 ban Multa de R$500 e/ou perda de ban(s) Final da Etapa atual
Recusar-se a seguir instruções dos oficiais da Temporada (ex. não entrar
no lobby da partida rapidamente quando instruído) Advertência Multa de R$1.000 e/ou perda de ban(s) Multa de R$1.000 e/ou perda de ban(s) Final da Etapa atual
Pausa não autorizada Advertência Multa de R$1.000 e/ou perda de ban(s) Multa de R$2.000 e/ou perda de ban(s) Final da Etapa atual
Abusar de um bug (exploit) quando tiver recebido informação específica
para não fazê-lo Advertência Rendição do jogo atual e suspensão por 1 jogo Rendição do jogo atual e suspensão por 4 jogos Final da Etapa atual

Penalidades Administrativas Penalidade típica e mínima Penalidade máxima (1ª infração) Penalidade máxima (2ª infração) Prazo de prescrição

Não apresentar contrato assinado entre a organização e um titular Multa de R$5.000 Multa de R$10.000
Multa de R$20.000 e/ou expulsão do cenário
competitivo 12 meses corridos

Mentir, omitir ou tentar confundir oficiais da Temporada a respeito da
inscrição de jogadores e membros da equipe (ex. informações incorretas
de residência e/ou idade, informações incompletas, etc.) Multa de R$5.000

Multa de R$10.000 (organização) e/ou suspensão por
4 jogos (jogador)

Suspensão por tempo indefinido e/ou expulsão do
cenário competitivo (organização ou jogador) 12 meses corridos

Incluir um jogador após a data limite de inscrição (passível de aprovação
dos oficiais da Temporada)

Perda de 2 pontos na tabela da
competição Perda de 2 pontos na tabela da competição Perda de 2 pontos na tabela da competição Final da Etapa atual

Usar a opção de rendição sem consentimento prévio dos oficiais da
Temporada Multa de R$10.000

Suspensão por tempo indefinido e/ou expulsão do
cenário competitivo

Suspensão por tempo indefinido e/ou expulsão do
cenário competitivo Final da Etapa atual

Anunciar a inclusão de um jogador ou membro da equipe antes de a
inscrição ser aprovada Advertência Multa de R$1.000 Multa de R$2.000 Final da Etapa atual
Não seguir a política de uniformes Advertência Multa de R$500 por jogador por jogo Multa de R$1.000 por jogador por jogo Final da Etapa atual

Usar uma marca proibida na transmissão Advertência Multa de R$10.000 e/ou suspensão por 2 jogos
Multa - valor a critério dos oficiais da Temporada e/ou
suspensão por 4 jogos Final da Etapa atual

Não manter o número mínimo de reservas na equipe
Perda de 2 pontos por jogador faltante
abaixo do mínimo

Perda de 2 pontos por jogador faltante abaixo do
mínimo

Perda de 2 pontos por jogador faltante abaixo do
mínimo Final da Etapa atual

Não ter um técnico presente, sem autorização dos oficiais da Temporada Multa de R$1.000 por jogo Multa de R$2.000 por jogo Multa de R$2.500 por jogo Final da Etapa atual

Circunstâncias Agravantes
Infrações repetidas resultarão em penalidades progressivamente maiores.
Se uma infração for cometida mais de duas vezes, a penalidade máxima
da terceira ou próximas ocorrências será maior que a penalidade máxima
da segunda infração.
Se uma infração ocorrer após a parte envolvida ter sido advertida por uma
conduta idêntica ou similar, isso será considerado como agravante.
Mentir ou tentar confundir um oficial da Temporada é considerado como
agravante
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Assumir papel de liderança em uma infração (ex. recrutar outros para
exercer atividade proibida pelo regulamento) é considerado como
agravante
Ter intenção (ex. agir com total ciência de que aquela conduta era
proibida, tentar esconder uma conduta proibida) pode ser levado em
consideração como fator agravante
Ações que aconteceram a mais de um ano e foram penalizadas não
serão consideradas como agravantes

Circunstâncias Atenuantes
Honestidade e cooperação considerável com os oficiais da Temporada
resultarão, em todos os casos, em penalidades mais razoáveis do que
não cooperar ou ser desonesto (ex. se uma equipe admite a infração, a
penalidade tende a ser mais rezoável do que se os oficiais tiverem que
investigar para identificar e confirmar tal infração)
Intenção (ex. um acidente comprovado é tratado de forma diferente de
uma infração feita de forma proposital) pode ser levada em consideração
como fator atenuante
Casos em que um membro de equipe tenha mostrado uma melhoria
consistente em relação a condutas indevidas passadas serão
considerados como atenuantes

Notas
Em circunstâncias atenuantes ou agravantes, oficiais da Temporada
reservam-se o direito de modificar os termos mínimos e máximos de
suspensão. Isso posto, este índice reflete os parâmetros típicos para
penalidades.
Como lembrete, o "prazo de prescrição" determina até quando uma
infração pode ser penalizada; ex. uma infração ocorre em junho de 2015
e tem o prazo de prescrição de 1 ano corrido. Se o fato for descoberto em
junho de 2016 ou depois, não há penalidade. Se for descoberto antes
disso, há penalidade.
Penalidades únicas podem ser compostas por uma ou mais das
penalidades descritas em cada infração, ex.: uma infração pode render
apenas uma multa, ou uma advertência e uma multa, ou uma advertência,
uma multa e uma suspensão.
Esta não é uma tabela completa de penalidades, mas apenas uma lista
das mais comuns. Existem situações cobertas pelo regulamento da
Temporada que não estão nesta lista, mas que também acarretam em
penalidades.


