
PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)

1. Onde serão jogados os torneios?

Todos os torneios serão jogados na plataforma www.BoardGameArena.com.

2. Há idade mínima para participar?

Sim.  De  um  modo  geral,  quando  interessados  em  participar  e  desde  que  os  pais  e/ou

encarregados de educação assim lhes permitam, a idade mínima recomendada é a indicada em

cada jogo (+8 anos no caso de Alhambra e Kingdom Builder, +10 anos no caso de Stone Age).

3. Tenho de conhecer o jogo?

Não, não é obrigatório e essa é uma das razões que nos levaram a criar os “Torneios Amigáveis”,

de  modo  a  experimentares  o  jogo  e/ou  te  habituares  à  plataforma  BoardGameArena.  Para

participares nos “Torneios Competitivos” é recomendo que já o tenhas aprendido atempadamente

e parrticipado nos “Torneios Amigáveis”.

4. Como me inscrevo?

Basta  que  preenchas  o  formulário  disponibilizado em  www.devir.pt,  o  qual  estará  sempre

associado ao próximo torneio a realizar-se. As inscrições podem ser solicitadas até às 23:59 da

véspera do dia do torneio; depois será necessário que depois confirmes a tua participação entre

as 8:30 e as 8:59 do dia do torneio.

5. E se eu precisar de ajuda por alguma razão?

Se  precisares  de  ajuda  a  preencher  o  documento,  envia-nos  um  e-mail  para

ricardo.gomes@devir.com e te ajudaremos com todo o gosto.  A partir  das 8:30 de cada data

oficial,  e  durante o decorrer  de todos os torneios,  terás sempre disponível  o nosso canal  de

Discord  (https://discord.gg/4k8f6btg),  no  qual  um  elemento  da  Devir  estará  disponível  para

esclarecer qualquer dúvida ou eventualidade.

6. Posso participar apenas nos Torneios Amigáveis?

Claro que sim, és livre de participar em qualquer um dos torneios,  quer  sejam amigáveis  ou

qualificativos.

7. Posso participar apenas nos Torneios Qualificativos?

Sim, no entanto, perderás parte da ação extra, que te possibilitaria ganhar mais ritmo, mas a

decisão é tua e só tua.

8. Posso participar em todos os torneios?
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Sim,  podes,  e ficaremos muito agradecidos se o fizeres,  pois  todo o programa da E-Liga foi

desenvolvido a pensar em ti.

9. Posso participar apenas no torneio de um jogo específico, ou dois?

Podes, no entanto, mesmo em caso de venceres ambos, não ficarás elegível para a classificação

final da E-Liga, uma vez que é necessária a obtenção de uma classificação nos 3 jogos; afinal, na

Grande Final Internacional os mesmos jogadores irão nos representar em cada um dos três jogos.

10. Quando começam os torneios?

Todos  os  torneios  começam  pelas  9  horas  e  o  seu  início  será  automático,  gerido  pelo

BoardGameArena.  A tolerância  para  cada  partida  é  de  5  minutos,  altura  a  partir  da  qual  os

jogadores são automaticamente excluídos pelo software, processo absolutamente irreversível.

11. Quanto dura cada partida?

A duração máxima de cada partida é de 60 minutos. A duração efetiva de cada partida é difícil de

indicar, até porque o mais provável é as diferentes mesas progredirem a ritmos distintos.

12. Quantos jogos terá cada torneio?

O formato dos torneios (à exceção da Grande Final Internacional) será sempre igual e é composto

por  três  rondas  suíças,  com  emparelhamento  automático,  realizado  diretamente  pelo

BoardGameArena.

13. O que são rondas suíças?

É uma forma de gestão de competições, na qual os melhores vão defrontando os melhores, de

modo a que o vencedor seja devidamente apurado, sem que haja qualquer eliminação; ou seja,

todos os jogadores jogam exatamente o mesmo número de jogos.

14. Quantos jogadores haverá por mesa?

A cada torneio haverá o número máximo possível de mesas de 4 jogadores, podendo este número

ser completado por um número máximo de 3 mesas de 3 jogadores, de modo a permitir que todos

joguem igual número de partidas.

15. Haverá limite de tempo por jogador?

Sim, cada jogador terá um tempo máximo de jogo de 15 minutos, que deverá gerir ao longo da

prova,  ao seu próprio  ritmo.  Quando ultrapassado esse período,  são  dados  20  segundos de

tolerância por turno, altura a partir da qual qualquer jogador pode solicitar a expulsão do jogador,

como forma de evitar a conclusão compulsiva da partida por parte do BoardGameArena, quando

expirada duração máxima estabelecida para cada ronda.



16. Então haverá duração limite de cada partida?

Sim, cada partida terá a duração máxima de 60 minutos em mesas de 4 jogadores e de 45

minutos em mesas de 3  jogadores,  pelo que todos deverão ter  em conta que aguardar  pelo

regresso de algum jogador, ou o prolongar do tempo limite de cada jogador (15 minutos) pode

conduzir à conclusão compulsiva da partida por parte do BoardGameArena.

17. Quanto dura cada torneio?

A duração de cada torneio é de 03:30, sensivelmente, pois cada ronda durará um máximo de 60

minutos e haverá um intervalo de 15 minutos entre cada ronda:

1. 9:00 Primeira Ronda (jogos terminados até às 10:00)

2. 10:15 Segunda Ronda (jogos terminados até às 11:15)

3. 11:30 Terceira e última Ronda (jogos terminados até às 12:30)

18. É possível que durante a competição volte a jogar frente ao mesmo adversário?

Sim, é possível que voltes a defrontar o mesmo adversário, inclusivamente no mesmo torneio.

Tudo dependerá do número de jogadores participantes e do desempenho de cada um, no entanto,

o software tudo fará para que jogues sempre frente a adversários distintos. A probabilidade de

haver repetição de adversários diminui à medida que aumenta o número de participantes, e vice-

versa.

19. É possível repetir a mesma posição inicial em diferentes mesas do mesmo torneio?

Sim,  é  possível,  imagina que todos os  jogadores  que venceram jogaram a partir  da  terceira

posição e que na ronda seguinte jogam todos na mesma mesa… Alguém irá ter de voltar a jogar

na terceira posição!

20. Posso abandonar uma mesa de jogo?

Se é certo  que ninguém te  poderá impedir  de realizar  essa ação,  ao fazeres  isso estarás a

prejudicar os outros jogadores da mesa e serás excluído do torneio pelo BoardGameArena, o que

poderá causar perda de pontos ELO e de reputação (métricas próprias do BGA). Os jogadores

que, por qualquer razão, não terminarem um torneio serão excluídos da E-Liga Devir e impedidos

de voltar a participar na corrente edição.

21. Posso desistir durante um torneio?

Tal como na questão anterior, ninguém te poderá impedir de o fazer, mas irás desequilibrar o

número de jogadores e prejudicar o normal funcionamento do torneio, além de prejudicares a tua

reputação na plataforma BoardGameArena, pois serás penalizado (nesta situação, à partida, não

haverá perda de pontos ELO).  Salientamos: os jogadores que não terminarem qualquer torneio

serão excluídos da E-Liga Devir e impedidos de voltar a participar na corrente edição.



22. E se eu me atrasar a iniciar uma partida?

Se te atrasares menos de 5 minutos,  à partida nada te acontecerá,  pois  o BoardGameArena

permite  um  período  de  5  minutos  de  tolerância.  Se  esse  período  for  ultrapassado,  serás

automaticamente  excluído do torneio,  por  isso é muito importante o cumprimento rigoroso do

escalamento da competição.

23. E se a minha ligação à Internet for interrompida?

Lamentamos muito se tal acontecer; sabemos que não tens culpa, mas os restantes jogadores da

mesa  também  não.  Se  for  uma  situação  momentânea,  provavelmente  ainda  regressarás  ao

BoardGameArena  a  tempo  de  recuperar  a  tua  vez,  contudo,  se  ficares  sem  tempo,  tudo

dependerá da vontade de esperar dos outros jogadores, que são livres de fazer prosseguir o jogo,

excluindo-te da mesa, se assim se justificar.

24. Só os primeiros 99 classificados de cada torneio é que recebem Pontos E-Liga?

Sim, para facilitar o processamento dos resultados, não só da nossa parte, como também para

que os jogadores possam, de imediato, saber quantos pontos lhes foram atribuídos.

25. Jogadores que se inscreveram, mas não chegaram a jogar, contam para o número de

participantes?

Não, apenas serão tidos em consideração os jogadores que iniciaram, pelo menos, uma partida.

26.Como é que recebo o meu prémio?

Os  vencedores  serão  contactados  pela  Devir  através  do  e-mail  disponibilizado  aquando  da

inscrição e todos os prémios serão enviados, por transportadora, para a morada que indicarem.

27. Que outros países participam nesta E-Liga Devir 2021?

Além de Portugal, participam: 

• Argentina

• Brasil

• Chile

• Colômbia

• Espanha

• México

• Américas (classificados em provas organizadas por outros países da América Latina)

Boa Sorte!


