
A. OBJETIVO

O objetivo deste documento é apresentar os procedimentos necessários para a solicitação de
apoio por parte da Riot Games para torneios femininos de VALORANT, como parte do
programa VCT GAME CHANGERS.

Quaisquer dúvidas devem ser enviadas ao email gamechangersBR@riotgames.com, e nossa
equipe entrará em contato o mais breve possível.

B. SOBRE O VCT GAME CHANGERS

O VCT Game Changers é um programa global da Riot Games para incentivar o cenário
feminino competitivo de VALORANT. O Brasil faz parte das regiões que em 2021 irão lançar o
VCT Game Changers, e mais informações sobre o programa podem ser encontradas aqui.

Nosso objetivo com o VCT Game Changers é o de estimular a realização de mais torneios de
alto nível com foco no cenário feminino de VALORANT, desde torneios independentes com
maior frequência no calendário anual, até a realização de eventos oficiais - o VCT Game
Changers Series - produzidos pela Riot Games. Com esta iniciativa, esperamos fomentar o
cenário feminino de Esports, dar espaço para novos talentos entre as jogadoras e, com as
evoluções futuras do programa, dar cada vez mais visibilidade e apoio às jogadoras que
desejem iniciar suas carreiras como jogadoras profissionais.

Este documento fala especificamente sobre os torneios independentes (ou seja, torneios que
não tem relação com a Riot Games ou com o VCT Game Changers Series) que a Riot Games
deseja dar suporte ao longo do ano de 2021 que tenham como público exclusivamente as
jogadoras de VALORANT, não sendo elegíveis aos incentivos descritos neste documento:

● Torneios mistos ou masculinos de VALORANT.
● Torneios femininos, mistos ou masculinos de outros jogos da Riot Games.

C. SOBRE OS TORNEIOS INDEPENDENTES COM SUPORTE DO PROGRAMA VCT GAME
CHANGERS

Torneios independentes são torneios que são organizados por terceiros sem nenhum vínculo
com a Riot Games, mas que a Riot Games provê suporte e incentivo para a sua realização por
acreditar no planejamento e na capacidade do organizador de oferecer uma experiência
competitiva de qualidade para as jogadoras de VALORANT.

Estes torneios não têm relação com o VALORANT Challenger Tour (VCT-BR), ou mesmo com o
VCT - Game Changer Series (os torneios oficiais da Riot dentro do programa VCT Game
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Changers), não podendo oferecer ou sugerir correlações entre os eventos, classificação em
etapas ou qualquer outro vínculo competitivo com os torneios da Riot Games.

● Como são feitas as inscrições para torneios que desejam receber o apoio da Riot
Games?

Para enviar seu projeto de torneio feminino de VALORANT e solicitar o apoio da Riot
Games, você precisa enviar seu projeto para nossa avaliação através do email
gamechangersBR@riotgames.com, com as seguintes informações:

● Nome, razão social, CNPJ, endereço, telefone e email da pessoa responsável
pela organização de torneios. Neste momento, somente poderão ser qualificados
para receber o suporte da Riot Games os torneios realizados por empresas
formais

● Listagem dos últimos torneios realizados (de quaisquer jogos) pelo organizador,
datas destes torneios e quantidade de times/jogadores inscritos, assim como
uma descrição geral do torneio (avaliação dos resultados, parcerias comerciais
que tenham sido fechadas, se foi transmitido, etc)

● Datas desejadas para realização do torneio

● Formato do torneio

● Condições de inscrição (se haverá cobrança ou não de taxa de participação, se
há restrições de rank, etc).

● Planos de divulgação e transmissão

● Projeto comercial (patrocinadores, incentivos de outras fontes)

● Visão de longo prazo (se haverá recorrência do projeto durante 2021)

● Premiação adicional para participantes (se haverá algum outro tipo de
premiação, em dinheiro, produtos ou experiências, para as participantes e/ou
vencedoras)

● Resposta à pergunta: por que desejo organizar um torneio feminino de
VALORANT?

ATENÇÃO: todas as comunicações com a Riot Games devem ser feitas através do
email gamechangersBR@riotgames.com. Nenhum contato deve ser feito diretamente a
funcionários ou parceiros da Riot Games.
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● Qual o apoio dado pela Riot Games?

○ Incentivo financeiro de R$ 10.000 para ser usado na premiação do evento.
Apenas um torneio por mês será apoiado pela Riot Games. Este valor (que já
inclui impostos) será repassado ao Organizador do Torneio para que ele
processe os pagamentos de premiação diretamente às vencedoras.

○ Divulgação do torneio nos canais de comunicação de VALORANT Esports da
Riot Games (site, redes sociais)

○ Direito a uso de marca “Torneio Parceiro do VCT Game Changers” e da marca
Riot Games em combinação com a marcação de torneio parceiro em seu
material de divulgação

● Quais os critérios utilizados pela Riot Games para avaliar os torneios e definir os
selecionados para receber o suporte?

Nosso objetivo é fomentar torneios relevantes para a comunidade de jogadoras de
VALORANT, além de garantirem uma representatividade da comunidade e ao mesmo
tempo ofereçam as melhores experiências de torneio para as participantes. Por isso,
alguns dos critérios que utilizaremos para selecionar o projeto de cada mês dentre os
inscritos são:

○ Torneios organizados por Organizadores de Torneio, coletivos, empresas com
forte representatividade na comunidade feminina de gaming e esports.

○ Torneios que, além da premiação em dinheiro, possam oferecer mais
experiências relevantes às participantes (treinamentos, bootcamps, seleção para
organizações competitivas, etc)

○ Torneios organizados por Organizadores de Torneio com experiência
comprovada e bom feedback dos eventos pela comunidade.

Os critérios utilizados pela Riot Games não serão divulgados, e um Organizador de
Torneio pode se inscrever em vários meses caso tenha projetos em mãos. Tentaremos
sempre criar um mix de experiências para a comunidade que ao longo do ano traga
diferentes grupos da nossa comunidade, com focos complementares, e todos
comprometidos com uma experiência de qualidade.

● Como é o cronograma para envio de solicitações e aprovação final?



Para podermos atender aos processos internos da Riot Games, criamos um passo a
passo que garante que os torneios inscritos possam ser realizados em até 2 meses
após sua aprovação, até quando a Riot Games terá já realizado o pagamento do
incentivo de premiação. Sendo assim, a partir de Março de 2021, devem se inscrever
Organizadores de Torneio que planejam realizar seus eventos a partir de Maio de 2021,
segundo o seguinte passo a passo:

○ Entre os dias 1 e 15 de cada mês (“mês M”), os interessados devem enviar seus
projetos de torneios para o email gamechangersBR@riotgames.com com as
informações solicitadas neste documento.

○ Entre os dias 16 e 20, a equipe da Riot Games vai avaliar qual o projeto que
receberá o incentivo.

○ Entre os dias 21 e 30, o Organizador de Torneios deverá assinar o contrato de
parceria com a Riot Games, que tratará da autorização para realização do
torneio, formalizará o suporte e o pagamento do incentivo.

○ Entre os dias 1 e 10 do mês seguinte (“mês M+1”), o Organizador de Torneio
deverá enviar um documento (Nota Fiscal) à Riot Games para receber o
incentivo

○ Até o dia 10 do mês posterior (“mês M+2”), a Riot Games realizará o pagamento
dos R$ 10.000,00.

Ou seja:

○ Torneios inscritos entre 1 e 15 de Março de 2021 receberão da Riot Games o
incentivo até o dia 10 de Maio, e poderão acontecer entre o dia 10 e 30 de Maio.

○ Torneios inscritos entre 1 e 15 de Abril de 2021 receberão da Riot Games o
incentivo até o dia 10 de Junho, e poderão acontecer entre o dia 10 e 30 de
Junho

○ E assim sucessivamente, até os Torneios inscritos entre 1 e 15 de Outubro de
2021 receberão da Riot Games o incentivo até o dia 10 de Dezembro, e poderão
acontecer entre os dias 10 e 30 de Dezembro.

A Riot Games entrará em contato com Organizadores de Torneio com os quais
já realizou parcerias para viabilizar os torneios de Março e Abril. O processo de
inscrição abrirá para outros Organizadores de Torneio que desejem criar torneios
femininos entre Maio e Dezembro.
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● Qual tipo de torneio posso organizar?
○ 5vs5 partida personalizada
○ Torneios online ou presenciais, dimensionados para no mínimo 100 times em

termos de formato e produção

● Responsabilidades da Riot Games:

○ Manter contato direto com o organizador, através do email de contato enviado na
solicitação de apoio ao torneio. Nenhum contato será feito entre a equipe da
organização do torneio e qualquer funcionário da Riot Games por outros canais
de comunicação

○ Avaliar o desempenho do organizador para avaliação de futuras solicitações de
apoio a novos torneios. Serão avaliados, a cada torneio, a organização da
comunicação e da operação do torneio, comprometimento com prazos,
cumprimento das regras, integridade do torneio e satisfação geral das jogadoras
com a organização

○ Realizar o pagamento do incentivo de premiação ao Organizador de Torneio na
data e processo descritos neste email e no contrato de parceria

○ A Riot Games não tem responsabilidade sobre a operação ou qualquer outro
aspecto do torneio em si.

● Responsabilidades do Organizador de Torneio:

○ Enviar à Riot Games a solicitação de apoio ao torneio conforme procedimento
descrito a seguir

○ Definir as regras e conduzir toda a operação do torneio

○ Garantir a integridade competitiva do torneio e a segurança e integridade física
da staff

○ Garantir que os jogadores tenham visibilidade e respeitem as regras estipuladas

○ Comunicar e implementar as regras de elegibilidade à participação do torneio de
acordo com as regras específicas e pré-acordadas

○ Manter e gerenciar o contato direto com as jogadoras participantes do torneio, e
dar suporte em caso de dúvidas sobre o torneio, premiação, etc.

○ Realizar os pagamentos de premiação diretamente às jogadoras

● Condições de Operação e Restrições:



○ Os organizadores não podem restringir e nem punir jogadores por uso de smurf.
(Essa regra existe porque o organizador não pode confirmar com certeza se o
jogador está utilizando uma conta smurf ou não).

○ Os membros da organização do torneio não podem participar do campeonato
que estão coordenando.

○ O organizador pode banir times/jogadores que fazem check in e não
comparecem para jogador. Essa medida visa coibir excesso de WOs.

○ O organizador poderá banir os jogadores que tiverem uma diferença muito
grande entre o nível/ranking da conta e a jogabilidade.

○ Será permitida a tolerância de 30 minutos para o início do torneio. Se seu torneio
foi aprovado para um determinado horário, você tem a permissão de adiantar ou
atrasar meia hora. Após esse período, se a regra for quebrada, o torneio poderá
perder a premiação.


