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1. Regras gerais 

1.1. Torneio  

O torneio WAKFU Warriors - 10 YEARS SPECIAL EDITION é um torneio comunitário PvP 6VS.6 

internacional e não oficial realizado no jogo publicado pela Ankama, "WAKFU MMO".  

1.2. Organizadores 

1.2.1. A equipe de organizadores do torneio é composta de três membros: 

Augaroma, Martin e Jimbow. 

 

1.2.2. A interpretação de qualquer regra, de suas consequências e de sua execução fica a critério dos 

organizadores do torneio. 

 

1.2.3. A equipe organizadora e a Ankama se reservam o direito de anular qualquer qualquer 

participação de acordo com seus próprios critérios. 

1.3. Árbitros e comprometimentos 

1.3.1. Toda e qualquer pessoa autorizada pela equipe organizadora do torneio WAKFU Warriors - 10 

YEARS SPECIAL EDITION a registrar os resultados das partidas com base no regulamento será 

denominada árbitro. 

 

1.3.2. Ao longo do torneio, os árbitros serão encarregados de supervisionar os combates. Caso haja 

qualquer tipo de divergência entre duas equipes, a decisão final ficará a cargo do árbitro presente. 

1.4. Participantes e comprometimentos 

1.4.1. Apenas os jogadores que tenham uma conta WAKFU MMO válida em um dos dois servidores 

WAKFU (Pandora ou Rubilax), criada antes de 9 de outubro de 2022, serão autorizados a participar 

do torneio WAKFU Warriors - 10 YEARS SPECIAL EDITION e denominados participantes. 

 

1.4.2. Ao participar do torneio WAKFU Warriors - 10 YEARS SPECIAL EDITION, os participantes 

concordam, sem concessões, em respeitar o regulamento, bem como as declarações e decisões dos 

organizadores do torneio. 

 

1.4.3. Ao participar do torneio WAKFU Warriors - 10 YEARS SPECIAL EDITION, os participantes 

concordam, sem concessões, em respeitar as condições gerais de uso do MMO WAKFU 

(https://www.wakfu.com/pt/tdu). 

 

1.4.4. Todos os participantes reconhecem que os organizadores têm o direito de fazer ajustes e 

alterações no regulamento a qualquer momento e sem aviso prévio. Além disso, para garantir o fair 

play e a integridade do torneio, as decisões dos organizadores poderão prevalecer sobre o 

regulamento. 

 

https://www.wakfu.com/fr/cgu
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1.4.5. Todos os participantes devem respeitar os organizadores, árbitros e demais participantes. Os 

insultos e os comportamentos desleais ou desrespeitosos dirigidos a qualquer pessoa não serão 

tolerados e serão sancionados. 

 

1.4.6. Todos os participantes devem ter acesso à última versão do servidor BETA do jogo WAKFU 

MMO. Este último deve estar instalado e funcionando corretamente. A instalação ou uma 

atualização do servidor não serão consideradas motivos válidos em caso de atraso de um 

participante.  

 

1.4.7. Os participantes devem estar inscritos no torneio WAKFU Warriors - 10 YEARS SPECIAL 

EDITION. Os participantes deverão fornecer as informações solicitadas no formulário de inscrição 

que será disponibilizado. Os participantes comprometem-se a fornecer todas as informações 

solicitadas corretamente. 

 

1.4.8. Os participantes devem tentar vencer todas as etapas do torneio WAKFU Warriors - 10 YEARS 

SPECIAL EDITION. É proibido perder deliberadamente, independentemente do motivo. 

 

1.4.9. Nomes de personagens de participantes, nomes de equipes, slogans de equipes e apelidos 

Discord (no servidor oficial do torneio) vulgares, racistas, machistas ou ofensivos de maneira geral 

são proibidos. 

 

1.4.10. Todos os participantes reconhecem que os organizadores têm o direito de modificar seu 

nome ou slogan de equipe, ou apelido Discord (no servidor oficial do torneio), se ele for considerado 

impróprio. 

 

1.4.11. Todos os participantes do torneio WAKFU Warriors - 10 YEARS SPECIAL EDITION autorizam 

que sua imagem e/ou voz sejam coletadas e armazenadas durante o torneio (exemplo: entrevista 

durante a transmissão) para que sejam usadas em anúncios, no site ou em outras publicações do 

torneio WAKFU Warriors - 10 YEARS SPECIAL EDITION de maneira livre e ilimitada a qualquer 

momento.  

 

1.4.12. Todos os participantes devem respeitar os árbitros e as decisões deles. 

 

1.4.13. Todos os participantes devem consultar regularmente o calendário dos combates e estar 

presentes e prontos para iniciar seus combates nos prazos previstos. 

 

1.4.14. Os participantes são responsáveis pela segurança e estabilidade de sua conexão à Internet. 

Toda e qualquer derrota provocada por um problema de conexão não servirá para justificar o 

relançamento de um combate. 

1.5. Comunicados 

1.5.1. Todos os comunicados do torneio WAKFU Warriors - 10 YEARS SPECIAL EDITION serão 

publicados, no mínimo, em francês e em inglês. Todos os anúncios serão feitos tanto no Discord 



oficial (https://discord.com/invite/RBA7JZQaYC) do evento quanto no Twitter oficial 

(https://twitter.com/WAKFUWarriors) do evento. 

 

1.5.2. A equipe organizadora só poderá ser contatada através do Discord oficial do torneio WAKFU 

Warriors - 10 YEARS SPECIAL EDITION. Dessa maneira, os organizadores poderão se programar e 

centralizar as informações a fim de resolver os eventuais problemas o mais rapidamente possível. 

2. Formato e cronograma 

2.1. Formato do torneio 

2.1.1. O torneio WAKFU Warriors - 10 YEARS SPECIAL EDITION será limitado a, no máximo, 64 

equipes participantes e terá duas etapas distintas:  

 

Primeiro, as qualificações, que ocorrerão entre 21 e 23 de outubro de 2022. Durante esta etapa, os 

jogadores serão divididos em quatro grupos de 16 equipes.  

 

Em seguida, a segunda etapa será uma chave com as 32 equipes classificadas na fase de grupos. As 

partidas, no formato de eliminação direta, serão realizadas entre 25 de outubro e 1º de novembro 

de 2022. 

 

2.1.2. Os grupos da etapa de qualificação serão sorteados na segunda-feira, 17 de outubro. Em 

seguida, o resultado será divulgado nas diferentes plataformas do evento.  

 

2.1.3. Os participantes serão divididos em quatro grupos de 16 equipes. Em cada um dos grupos, as 

equipes deverão se enfrentar em 2 ou 3 partidas de acordo com os resultados descritos abaixo. Duas 

vitórias serão qualificatórias, e duas derrotas serão automaticamente eliminatórias para a equipe. 
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2.1.4. Ao final da etapa de qualificação, apenas 32 equipes serão selecionadas para a segunda etapa. 

 

2.1.5. Os encontros das partidas da segunda etapa serão divididos da seguinte maneira: os melhores 

na classificação de um grupo contra os piores na classificação do outro grupo. Os detalhes serão 

publicados nas plataformas do evento. 

 

2.1.6. Durante todo o torneio, as partidas serão em Md1, exceto as semifinais e a disputa de terceiro 

lugar, que serão em Md3. A grande final será disputada em Md5. No que diz respeito às partidas em 

Md3 e Md5, durante a fase de draft, a equipe deverá começar eliminando uma classe diferente da 

que foi eliminada no draft anterior. 

2.2. Inscrições 

2.2.1. As inscrições estarão abertas de domingo, 9 de outubro de 2022, até domingo, 16 de outubro 

de 2022, às 23h59 (horário de Paris). Apenas as 64 primeiras equipes inscritas poderão participar do 

torneio. Caso haja alguma desistência antes do início do torneio, a primeira equipe inscrita após as 

64 equipes iniciais poderá entrar no lugar da equipe que desistiu, depois a seguinte e assim por 

diante. 

 

2.2.2. Para participar, a equipe deverá inscrever entre 1 e 6 jogadores físicos. Os participantes 

deverão fornecer as informações solicitadas no formulário de inscrição que será disponibilizado. 

 

2.2.3. Apenas as equipes inscritas e cuja participação tiver sido validada poderão participar da 

primeira etapa do torneio: as qualificações. Uma vez inscrita, a equipe participante será colocada em 

um grupo por meio de um sorteio. 

 

2.2.4. O uso do modo Herói é autorizado. Ele será modificado para a ocasião a fim de que os 

participantes que desejam jogar sozinhos possam controlar 6 personagens de uma vez. 

 

2.2.5. Um jogador (pessoa física) só pode fazer parte de uma única equipe. 

 

2.2.6. As informações complementares fornecidas durante a inscrição prevalecerão como regras 

adicionais para todo o torneio. 

 

2.2.7. As partidas do torneio são realizadas no servidor BETA, e as inscrições não serão submetidas a 

nenhuma restrição de nível dos personagens (serão disponibilizados pergaminhos de experiência nos 

crupiês de Ecafliperama). 

2.3. Cronograma 

2.3.1. Confira o calendário do torneio (todas as faixas horárias exibidas abaixo seguem o horário de 

Paris):  

 

Domingo, 9 de outubro de 2022 (22h00) / Domingo, 16 de outubro de 2022 (23h59): inscrições 



 

Segunda-feira, 17 de outubro de 2022: sorteio dos grupos 

 

Quinta-feira, 20 de outubro de 2022: draft (rodada n°1) 

 

Sexta-feira, 21 de outubro de 2022 (tarde e noite): partida da rodada n°1 [Md1] + draft (rodada n°2) 

 

Sábado, 22 de outubro de 2022 (tarde e noite): partida da rodada n°2 [Md1] + draft (rodada n°3) 

 

Domingo, 23 de outubro de 2022 (tarde e noite): partida da rodada n°3 [Md1] + draft (16 avos de 

final) 

 

Terça-feira, 25 de outubro de 2022 (tarde e noite): 16 avos de final [Md1] + draft (oitavas de final) 

 

Quinta-feira, 27 de outubro de 2022 (tarde e noite): oitavas de final [Md1] + draft (quartas de final) 

 

Sábado, 29 de outubro de 2022 (tarde e noite): quartas de final [Md3] + draft (semifinal) 

 

Domingo, 30 de outubro de 2022 (tarde e noite): semifinal [Md3] + draft (disputa de terceiro lugar e 

final) 

 

Terça-feira, 1º de novembro de 2022 (tarde e noite): disputa de terceiro lugar [Md3] + final [Md5] 

 

2.3.2. Caso haja um imprevisto ou uma mudança significativa, as datas e horários das partidas 

poderão ser ajustados pelos organizadores. Nesse caso, um anúncio será feito no Discord oficial do 

evento para prevenir os jogadores. 

2.4. Alterações ou adiamentos 

2.4.1. Uma vez que a data e o horário tiverem sido definidos pela organização e os árbitros, os 

participantes não podem alterar ou adiar uma partida. 

 

2.4.2. Apenas a equipe organizadora, em circunstâncias excepcionais e para o bom andamento do 

torneio, tem o direito de alterar ou adiar uma partida. Nesse caso, um anúncio será feito no Discord 

do evento para prevenir os participantes e espectadores. 

2.5. Pontualidade 

2.5.1. Se uma equipe não estiver completa ou pronta 15 minutos após o horário oficial do início da 

partida, ela será automaticamente declarada perdedora. 

 

2.5.2. Se uma equipe não chegar a tempo para a partida, como foi explicado no ponto 2.5.1, a 

equipe adversária deverá avisar a organização pelo Discord. O atraso da equipe deverá, em seguida, 

ser aprovado pelos organizadores. Apenas os membros da equipe organizadora, em circunstâncias 

excepcionais, podem aceitar certos atrasos. 



3. Antes da partida 

3.1. Disponibilidades 

Todos os participantes deverão estar disponíveis para contato no Discord oficial do WAKFU Warriors 

enquanto não forem eliminados.  

3.2. Preparação de uma partida 

3.2.1. Os participantes também terão um espaço pessoal reservado a eles, onde poderão encontrar 

as próximas partidas. Também é nesse espaço pessoal que eles poderão fazer o draft antes das 

partidas. Das 18 classes disponíveis, depois da fase de draft, cada equipe poderá selecionar apenas 

seis. 

 

3.2.2. Um árbitro será atribuído a cada partida. Antes de cada partida, as equipes conhecerão a 

identidade do árbitro que acompanhará a partida. 

 

3.2.3. Os mapas das partidas serão sorteados dentre os 8 disponíveis em Ecafliperama (Baía Max, 

Reservatório Morno, Cascatas em Cascata, Convento Ventania, Laje Branca, Floresta Flutuante, Selva 

Ligeira e Cume dos Condenados) durante a criação da partida e antes do início das fases de draft. 

 

3.2.4. As fases de draft deverão ser realizadas nos horários anunciados pelos organizadores e com a 

maior brevidade possível. Os drafts serão realizados com 18 classes. Essa fase de seleção e 

banimento seguirá o seguinte formato: 

 

1. Equipe A elimina uma classe (Comum) 

2. Equipe B elimina uma classe (Comum) 

 

3. Equipe B seleciona uma classe (Classe Mestre) 

4. Equipe A seleciona uma classe (Classe Mestre) 

 

5. Equipe B elimina uma classe (Comum) 

6. Equipe A elimina uma classe (Comum) 

 

7. Equipe A seleciona uma classe (Classe Mestre) 

8. Equipe B seleciona uma classe (Classe Mestre) 

 

9. Equipe A elimina uma classe (Comum) 

10. Equipe B elimina uma classe (Comum) 

 

11. Equipe B seleciona uma classe (Classe Mestre) 

12. Equipe A seleciona uma classe (Classe Mestre) 

 

13. Cada equipe seleciona 3 classes entre as 6 restantes (Classes complementares) 

 



As classes são eliminadas para ambas as equipes. 

 

As classes "Mestres" são selecionadas apenas por uma das duas equipes: uma vez selecionada, a 

outra equipe não poderá selecioná-la. 

 

As classes "Complementares" são selecionadas pelas duas equipes após o fim do draft. Elas podem 

selecionar classes similares em comum. 

 

As escolhas e as eliminações serão realizadas no site que será divulgado nas mídias sociais do evento 

assim que ele começar.  

 

3.2.5. Os participantes que jogam com a classe Osamodas só podem usar as invocações presentes na 

instância Heraltopia (acessível por meio do consumível "Heraldicana", distribuído ao se conectar 

com o servidor BETA). 

3.3. Fase de posicionamento 

Durante a fase de posicionamento, os participantes não podem trocar de iniciativa, de habilidade, de 

equipamentos, de encantamentos e de builds. Os árbitros conferem as possíveis mudanças de 

estatísticas durante essa fase de posicionamento. 

4. Durante a partida 

4.1. Desconexões 

Se um participante se desconectar, a equipe com o jogador desconectado será obrigada a continuar 

a partida. 

4.2. Itens consumíveis 

Todos os bônus temporários (consumíveis) são proibidos durante os combates. Se esta regra for 

infringida, a equipe será automaticamente desqualificada. 

4.3. Abuso de bugs 

É estritamente proibido aproveitar-se de um bug. 

4.4. Trapaça 

É estritamente proibido o uso de toda e qualquer ferramenta que permita manipular o jogo. 

4.5. Limite de turno de jogo 

A equipe vencedora da partida será a que eliminar primeiro os seis membros da equipe adversária.  

 



A partir do momento em que uma das equipes estiver em desvantagem numérica superior a 50% da 

equipe adversária, a equipe em vantagem numérica será declarada vencedora (2VS.6, 2VS.5, 1VS.4, 

1VS.3). 

 

Observação importante: considera-se eliminação a desencarnação, e não um simples nocaute. 

 

Se uma parte dos personagens for eliminada antes do fim do 10° turno, o combate será 

interrompido imediatamente após o fim desse 10° turno (logo antes do início do 11° turno).   

 

Assim, será declarada vencedora a equipe que tiver realizado mais eliminações inimigas. Em caso de 

igualdade, a vitória será da equipe que tiver realizado a primeira eliminação inimiga. 

 

Se nenhum personagem das duas equipes for eliminado antes do 10° turno, o combate continuará 

até o 15° turno. Nesse caso, a primeira equipe que realizar uma eliminação inimiga será declarada 

vencedora. 

 

Observação importante: eliminar um personagem de sua própria equipe equivale a dar uma 

eliminação para a equipe adversária. 

 

Se não houver nenhuma eliminação até o fim do 15° turno (logo antes do início do 16° turno), a 

partida será interrompida e a equipe que tiver causado mais dano à equipe adversária será 

declarada vencedora. 

 

Observação importante: os danos contra invocações e aliados não serão considerados. Os danos 

causados por invocações não serão considerados. Apenas os danos dos personagens jogadores de 

cada equipe, contra um ou vários personagens jogadores inimigos, serão considerados no cálculo. 

4.6. Pausa e reinício 

Os árbitros ou organizadores são os únicos capazes de definir se, em caso excepcional, a partida 

deve ser reiniciada ou pausada. Mas, em princípio, todas as partidas devem continuar, mesmo em 

caso de bug. 

4.7. Regra específica de combate 

Um estado é aplicado nos jogadores no início do combate. 

 

A cada dois turnos: 

  



+1 nível de Incurável (Penalidade sobre a cura recebida) 

+1 nível de Quebradiço (Penalidade da armadura recebida) 

-25 de resistência elementar 

 

No começo do turno 11:  

 

Incurável e Quebradiço fixados no nível 10. 

5. Depois da partida 

5.1. Relatar a pontuação 

5.1.1 Os relatórios da pontuação são feitos diretamente pelos árbitros que acompanham o 

andamento das partidas. 

 

5.1.2 As quartas de final, as semifinais e a disputa de terceiro lugar serão realizadas em Md3, 

enquanto a grande final será realizada em Md5. 

5.2. Contestações 

Ao final de cada partida, os jogadores devem verificar se os resultados apresentados nas plataformas 

do torneio estão corretos. Toda e qualquer contestação relacionada a uma partida deve ser feita 

para os organizadores no Discord do WAKFU Warriors, em até 24 horas após o fim da partida. Ela 

deverá conter todas as provas necessárias (capturas de tela, vídeos, etc.). Se estas últimas não forem 

suficientes, a contestação será rejeitada. 

6. Sanções 

As sanções são aplicadas a todos os membros de uma equipe, mesmo se as infrações tenham sido 

cometidas por um único participante. Se um dos membros da equipe insultar ou provocar outro 

jogador, um comentarista ou um organizador, ele receberá primeiro uma advertência. Em caso de 

reincidência, a equipe será desqualificada. 

7. Recompensas 

Para poder receber as recompensas, o jogador deverá ter participado de, no mínimo, 3 partidas de 

sua equipe. 

 

As recompensas serão distribuídas pela Ankama. 

 

As recompensas são: 

 



Primeiro lugar: 

- Um Traje de PeeVeePee ou Buffalo (à sua escolha); 

- Uma aura cosmética exclusiva; 

- Um título exclusivo; 

- Uma decoração de Troféu de Ouro; 

- Um pacote de atualização "Nora" (ou outro pacote presente na loja, exceto os pacotes 

Anathar, Magmog, Justiça, e mais um mês de Pacote Bônus); 

- Dois meses de Pacotes Bônus. 

 

Segundo lugar: 

- Um Traje de PeeVeePee ou Buffalo (à sua escolha); 

- Um título exclusivo; 

- Uma decoração de Troféu de Prata; 

- Um pacote de atualização "Nora" (ou outro pacote presente na loja, exceto os pacotes 

Anathar, Magmog, Justiça, e mais um mês de Pacote Bônus); 

- Um mês de Pacote Bônus. 

 

Terceiro lugar: 

- Um Traje de PeeVeePee ou Buffalo (à sua escolha); 

- Um título exclusivo; 

- Uma decoração de Troféu de Bronze; 

- Um pacote de atualização "Nora" (ou outro pacote presente na loja, exceto os pacotes 

Anathar, Magmog, Justiça, e mais um mês de Pacote Bônus). 

 

 

 


