
Regulamento Torneio de Clãs Camp Celta 2020 

 

Regras Gerais 

- Cada clã deve ter no mínimo 5 integrantes.  

- O Clã precisa ter um capitão para participar dos sorteios de chaves nos torneios e 
repassar informações da organização para o grupo. 

- Durante as competições, os clãs devem estar com o figurino temático 

- Cada modalidade da competição irá conferir pontos aos clãs melhores qualificados 

- Haverão modalidades com obrigatoriedade de participação feminina e masculina 
simultaneamente, por isso deve se levar este aspecto em consideração ao formar o clã 

- Os horários de cada modalidade serão anunciados na programação oficial, e haverá um 
cartaz no local. Cada competição iniciará com no máximo 10 minutos de tolerância. 
Cada clã é responsável por observar e cumprir os horários comunicados para as 
atividades que envolvem o Torneio de Clãs e as demais atividades ligadas ao Camp 
Celta. 

-Todos os jogos e competições serão avaliados pela comissão que organiza o Torneio de 
Clãs. A decisão dos juízes é definitiva. Não será utilizado vídeos e fotos para reavaliar 
decisões. 

- Os equipamentos utilizados no torneio serão fornecidos pela organização. 

- Será observado o quesito Fairplay, que fica descrito no final deste regulamento. 

 

Regras das Competições: 

Desfile de Clãs 

Nesta modalidade, cada clã será apresentado (opcional: trazer uma breve descrição do 
clã, para ser lida pelo apresentador) e desfilará no palco principal, podendo realizar 
alguma performance. A música será colocada pela organização, o clã pode escolher 
deixar tocando ou tirar a música durante o seu desfile. 

Primeiro colocado: 5 pontos 

Segundo colocado: 3 pontos 

Terceiro colocado: 1 ponto 

 



Estandarte do Clã 

Cada clã pode fazer um estandarte com o seu logotipo, que será avaliado durante o 
evento. 

Primeiro colocado: 5 pontos 

Segundo colocado: 3 pontos 

Terceiro colocado: 1 ponto 

 

Totem do Clã 

Cada clã pode escolher um espírito bestial para ser o totem do clã, podendo ser animais 
reais ou mitológicos. Um representante do clã deverá trajar-se como o avatar daquele 
espírito bestial. Será avaliado o figurino e a representação durante o primeiro dia de 
evento. Antes do desfile, deve ser informado à organização qual representante é o totem. 

Primeiro colocado: 5 pontos 

Segundo colocado: 3 pontos 

Terceiro colocado: 1 ponto 

 

Arco e Flecha 

Cada clã deverá selecionar dois representantes para competir. Na fase eliminatória, cada 
competidor realiza 3 disparos. A soma dos dois integrantes do clã será o resultado. Em 
caso de empate, cada clã empatado escolhe um representante para o desempate. O 
desempate, será novamente uma única série de 3 disparos por competidor. Os dois 
melhores clãs avançam para a final. Caso persista o empate, “morte súbita”, cada 
participante, realiza um disparo, o competidor que fizer a maior pontuação, classifica o 
seu clã para a final. 

Na final, serão feitas 2 rodadas distintas. Na primeira, mesmas regras da eliminatória. A 
segunda será um desafio de perícia, cada competidor deverá atingir uma série de alvos, 
com distâncias variadas. A soma dos dois integrantes do clã, em cada rodada será o 
resultado. Serão utilizados apenas os arcos e flechas fornecidos pelo realizador da 
oficina. Haverá um tempo estabelecido e, anunciado pelo Arauto do Camp, para que os 
participantes do torneio de Arco e flecha, possam treinar antes da competição. 

OBS 1: O terceiro melhor clã da fase eliminatória garante a pontuação de terceiro 
colocado. 

Primeiro colocado: 5 pontos 



Segundo colocado: 3 pontos 

Terceiro colocado: 1 ponto 

 

Cabo de Guerra 

Esta categoria é mista. Cada clã deve ter 2 homens e 2 mulheres. 

Cada clã seleciona quatro participantes para competir. Será feito por torneio 
eliminatório, sorteado previamente ao evento pela comissão que organiza o Torneio de 
Clãs. A ordem de participação nesta competição será anunciada pelo apresentador. 

Caso algum clã não tenha 4 integrantes em uma das categorias, será permitido recrutar 
participantes do Camp Celta que não estejam inscritos em nenhum clã. 

No momento em que o juiz declarar como encerrada a disputa, os clãs devem parar de 
puxar imediatamente. Caso excedam a força após o término, serão penalizados. 

Primeiro colocado: 5 pontos 

Segundo colocado: 3 pontos 

Terceiro colocado: 1 ponto 

 

Arremesso de Tronco 

Será apenas uma modalidade, mista. 

Cada clã seleciona um participante para competir.  Dois arremessos por participante. O 
vencedor será o Clã que arremessar o tronco na maior distância. 

Haverá uma corda naval marcando a linha de arremesso. Caso o juiz constate que o pé 
do arremessador tocou a linha, a tentativa será invalidada e repetida. Em caso de 
queimada dupla, o competidor perde aquela tentativa. 

Primeiro colocado: 5 pontos 

Segundo colocado: 3 pontos 

Terceiro colocado: 1 ponto 

 

Desafio do Pão 

Cada clã deverá preparar um pão artesanal. Serão fornecidos os ingredientes básicos. 
Ingredientes extras deverão ser levados. A avaliação será feita pela cozinheira chefe do 
Raft Adventure Park. 



Apenas o pão será considerado na nota. Pode ser servido um acompanhamento, que será 
critério apenas para desempate. 

Primeiro colocado: 5 pontos 

Segundo colocado: 3 pontos 

Terceiro colocado: 1 ponto 

 

Apresentação de Bardos 

Cada clã poderá fazer uma apresentação de bardos. Vale música, teatro, dança e 
declamação. Será avaliado a execução e a criatividade. 

Primeiro colocado: 5 pontos 

Segundo colocado: 3 pontos 

Terceiro colocado: 1 ponto 

 

Swordplay 

Por ser uma modalidade mais complexa, as regras estão em um arquivo separado. 

Primeiro colocado: 5 pontos 

Segundo colocado: 3 pontos 

Terceiro colocado: 1 ponto 

 

Desafio aquático surpresa 

Durante o evento será anunciado uma atividade extra. As habilidades necessárias são 
equilíbrio, pontaria e trabalho em equipe. 

Primeiro colocado: 5 pontos 

Segundo colocado: 3 pontos 

Terceiro colocado: 1 ponto 

 

 

 



Regras de Fairplay 

 

Visando incentivar a competição saudável e honesta entre os clãs, as atitudes dos 
integrantes serão avaliadas durante o torneio e nas redes sociais oficiais do evento antes, 
durante e depois do Camp Celta. 

Achamos normal pequenas provocações entre os clãs, mas se a comissão julgar alguma 
atitude desrespeitosa, será dada uma advertência ao capitão do clã, que deve orientar 
seus colegas. No caso de novas ocorrências com o mesmo clã, será descontado 2 pontos 
do placar geral por infração. 


