Décima Segunda Temporada do
Circuito LigaMagic
O Circuito LigaMagic (www.CircuitoLigaMagic.com.br) tem como objetivo fortalecer as lojas e
organizadores de Magic: The Gathering. Jogadores que participam de torneios e se envolvem mais
com o jogo normalmente estão mais presentes nas lojas e atualizam seus decks com mais
regularidade além de fazerem uma divulgação maior do jogo.
Para atingir este objetivo criamos um sistema de torneios regulares que valem pontos para um
ranking e uma final entre 8 jogadores da loja. O ranking utiliza a metodologia dos Pontos
Planeswalker (www.wizards.com/Magic/PlaneswalkerPoints/Information). Esse sistema será usado
durante toda a temporada do Circuito LigaMagic.
Ao término da temporada serão organizadas cinco grandes Finais, gratuitas, entre os jogadores
classificados de cada loja. Os formatos Modern e Standard, terão premiação garantida, em dinheiro,
de R$ 10.000,00. O formato Pauper Legacy terá premiação garantida, em dinheiro, de R$ 7.500,00.
Os formatos Legacy e Commander terão premiação garantida, em dinheiro, de R$ 5.000,00. A
premiação total distribuida será de R$ 37.500,00.

Formato da Temporada
A 12ª Temporada do Circuito LigaMagic será disputada nos formatos Standard, Modern, Legacy,
Commander, Pauper Legacy e Limitado. As Finais serão realizadas nos formatos Standard, Modern,
Legacy , Commander e Pauper Legacy. O jogador que conseguir a vaga através do Limitado irá
escolher qual das Finais deseja participar.

Os tipos de torneios
A 12ª Temporada do Circuito LigaMagic terá inicio no dia 1 de Agosto de 2018 e Finais nos dias 9 e
10 de Fevereiro de 2019.
Os Torneios Regulares e o Top 8 devem ser realizados entre os dias 17 de Agosto de 2018 e 9 de
Dezembro de 2018, sendo no total 17 finais de semana para a organização de: cinco torneios
regulares valendo ranking e um torneio Top8 entre os melhores da loja. O 1º colocado no ranking
da loja após os 5 torneios e o campeão do torneio Top8 ganham a vaga para o torneio Final. Caso a
média de jogadores dos 5 torneios da loja seja igual ou superior a 12 pessoas, então o vice-campeão
do torneio Top8 também ganhará a vaga para o torneio Final.
Os Abertos devem ser realizados entre os dias 17 de Agosto de 2018 e 9 de Dezembro de 2018.
Serão 17 finais de semana para as lojas que adquiriram um plano premium Diamante da 12ª
Temporada organizem um Aberto para os jogadores interessados. Se a quantidade de participantes
for inferior a 32 jogadores apenas o vencedor ganha vaga para o torneio Final, se igual ou superior
então os dois finalistas ganham vaga para o torneio Final.
As Finais serão nos dias 9 e 10 de Fevereiro de 2019 com a participação somente dos jogadores
classificados.
Observação 1: Os torneios Commander devem seguir a lista do MOL 1v1 da Wizards.
Observação 2: Os torneios Pauper Legacy devem seguir a lista do MOL da Wizards.
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Planos
Os Planos, para cada formato, serão os seguintes:
Padrão

Diamante

1 para o Campeão

1 para o Campeão

Divulgação 1 semana antes do
inicio da temporada por e-mail

Sim

Sim

Divulgação semanal, às quartas,
dos torneios da próxima semana

Sim

Sim

Realização de um Aberto

Não

Sim

Troféu 1º Ranking

Logo no Site
Valor de Repasse
Valor do Plano

R$ 5,00 por inscrição para a LigaMagic

Lojista retém valores de repase

R$ 50,00

R$ 500,00

Torneios Regulares
As datas de todos os torneios regulares (5 torneios valendo ranking) serão divulgadas
antecipadamente pelas lojas, possibilitando que os jogadores se organizem para participar dos
eventos.
Estes torneios deverão ocorrer entre os dias 17 de Agosto de 2018 e 9 de Dezembro de 2018.
Cada torneio poderá ser no formato Standard, Modern, Legacy, Commander, Pauper Legacy ou
Draft/Selado com valor de inscrição a escolha do lojista, sendo R$ 5,00 referentes ao repasse para a
LigaMagic e o restante para premiação.
Após o envio dos 5 torneios regulares o melhor jogador no ranking, naquele formato, irá ganhar a
vaga para o torneio Final.
A quantidade mínima de jogadores para a realização do torneio é de 2 pessoas e pelo menos 1
rodada, mas é necessário fazer o repasse de no mínimo 8 inscrições. Portanto se o torneio tiver
menos que 8 jogadores, o valor de repasse será de R$ 40,00.
O lojista terá o prazo de 15 dias para reportar o torneio e fazer o repasse pelo site. Após este prazo
uma taxa de atraso será cobrada no valor de R$ 5,00.
IMPORTANTE: Super Regular
Se o torneio Regular contar com a presença de 32 ou mais jogadores, o vencedor ganhará a vaga
para a Final da 12ª Temporada do Circuito LigaMagic. Caso ele já tenha a vaga, então o próximo
jogador sem vaga estará qualificado para a Final. Este torneio pode ter corte para TOP 8.
Os torneios Regulares devem ser realizados utilizando o formato suiço, se houver corte para TOP 8
estes jogos não serão levados em consideração para a geração do ranking. Além disso os lojistas são
instruídos a utilizarem REL REGULAR durante a realização dos torneios.
Os lojistas devem tirar uma foto do campeão de cada torneio regular, com a premiação, e divulgar
online utilizando a hashtag #clm12. Além disso deverá ser digitada pelo menos a lista do deck do
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primeiro colocado em cada torneio regular.

Top8
Este torneio deverá ocorrer após a realização dos 5 torneios Regulares e até o dia 9 de Dezembro de
2018. A divulgação desta data será feita em conjunto com a divulgação das datas dos torneios
regulares valendo ranking.
Após a realização de todos os 5 torneios valendo ranking, os jogadores de 2º ao 9º melhores de cada
loja estarão classificados para um torneio no formato eliminatória simples com emparceiramento
diferenciado. Se algum dos oito jogadores não estiver presente no torneio Top8, os próximos
colocados no ranking poderão participar até que se complete o número de oito jogadores. O
campeão deste torneio estará classificado para a Final da 12ª Temporada do Circuito LigaMagic. Se
a média de jogadores nos 5 torneios regulares no formato do Top8 for igual ou superior a 12 pessoas
então o vice-campeão também estará classificado para a Final da 12ª Temporada do Circuito
LigaMagic. Caso um destes jogadores já tenha vaga para a Final então a vaga será distribuida para o
próximo jogador sem vaga que participou do Top8. Entre o 3º e 4º colocados do Top8. O critério de
desempate será o jogador melhor rankeado naquele formato. O mesmo acontece do 5º ao 8º.
O emparceiramento do Top8 segue o modelo tradicional (1º x 8º ; 4º x 5º e assim por diante).
Será obrigatória a inscrição dos 8 jogadores através do site www.CircuitoLigaMagic.com.br. A
inscrição online deverá ser feita até 30 minutos antes do torneio. O deck utilizado no torneio deve
ser o cadastrado na inscrição e as listas serão liberadas ONLINE pelos lojistas 15 minutos antes do
torneio, para que os jogadores possam acessar e analisar o deck do oponente. Além disso os lojistas
devem imprimir as listas para entregar aos oponentes antes de cada partida para análise.
Este torneio não terá tempo de duração para cada rodada, o melhor no ranking decide quem deve
começar a partida e os jogadores disputarão a partida em melhor de 3 jogos, isto é, o primeiro que
vencer 2 jogos se classifica para a próxima fase.
O torneio Top8 será no mesmo formato que os torneios regulares, e é necessário realizar o repasse
de R$ 5,00 da inscrição para a LigaMagic.
Os lojistas são instruídos a utilizarem REL REGULAR durante a realização do Top8.
Não existe um número mínimo de jogadores para a realização do torneio Top8, mas é necessário
fazer o repasse de 8 inscrições. Portanto se o torneio tiver menos que 8 jogadores, o valor de
repasse será de R$ 40,00.
O lojista terá o prazo de 15 dias para reportar o torneio e fazer o repasse pelo site. Após este prazo
uma taxa de atraso será cobrada no valor de R$ 5,00.
IMPORTANTE: Caso a loja não realize o Top8 as vagas conquistadas através do Super Regular, ou
Aberto, serão canceladas.
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Ranking de Jogadores
A pontuação dos jogadores em cada torneio será calculada automaticamente pelo site
www.CircuitoLigaMagic.com.br sempre que os lojistas enviarem o arquivo do torneio.
Cada torneio regular irá pontuar os jogadores da seguinte maneira: cada vitória vale 3 pontos e cada
empate vale 1 ponto no ranking.
Além disso, existe uma pontuação por participar no torneio, que varia de acordo com a quantidade
de participantes (ver: http://www.wizards.com/Magic/PlaneswalkerPoints/Information).
O multiplicador dos torneios será o seguinte: nos 4 primeiros torneios regulares será utilizado
multiplicador 1x e no último torneio regular será utilizado multiplicador 2x, o intuito deste
multiplicador maior no último torneio é aumentar a disputa pelas vagas do torneio Top8.
O critério de desempate será, primeiramente, o jogador que participou de mais torneios. Caso
existam jogadores empatados neste critério, então será utilizada a posição dos jogadores nos
torneios: aquele que tiver obtido melhores posições irá ser classificado melhor que os demais.
O ranking dos jogadores em cada loja estará disponível durante toda a temporada no site da
www.CircuitoLigaMagic.com.br e todos poderão acompanhar as suas pontuações de uma maneira
simples e fácil.
Após o envio dos 5 torneios regulares o melhor jogador no ranking, naquele formato, irá ganhar a
vaga para o torneio Final.

Ranking de Lojas
Durante toda a 12ª Temporada do Circuito LigaMagic será divulgada a média de jogadores
participando em cada loja no site www.CircuitoLigaMagic.com.br.

Torneios Abertos
Os Abertos serão realizados no período de 17 de Agosto de 2018 e 9 de Dezembro de 2018.
Para realizar o Aberto Diamante a loja deve se inscrever no plano premium Diamante da 12ª
Temporada do Circuito LigaMagic no formato Standard, Modern, Legacy, Commander, Pauper
Legacy ou Draft/Selado.
Os lojistas são instruídos a utilizarem REL REGULAR durante a realização dos Abertos.
Estes torneios deverão ser disputados no formato suíço, com mínimo de 8 participantes, e corte para
eliminatória simples. Caso o torneio tenha menos de 16 jogadores deverá ser realizado TOP 4 após
as rodadas no formato suíço. Caso tenha 16 jogadores ou mais deverá ser disputado TOP 8.
O número de jogadores que ganharão vaga para a Final vai depender da quantidade de jogadores
que participarem do torneio. Se forem menos de 32 jogadores, o torneio valerá 1 vaga e BYE 1 para
a Final e se forem 32 ou mais jogadores o torneio valerá 2 vagas e 2 BYE 1 para a Final. Caso algum
destes jogadores já esteja classificado para a Final, a vaga irá para o próximo jogador que ainda não
estiver classificado, e ambos os jogadores receberão BYE 1. O BYE não é cumulativo.
Os lojistas que se comprometerem a realizar o Aberto devem tirar uma foto do campeão do Aberto,
com a premiação, e divulgar online utilizando a hashtag #clm12. Além disso deverão ser digitadas as
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listas dos decks dos jogadores que se classificaram para o TOP4 ou TOP8.

Última Chance
A 12ª Temporada do Circuito LigaMagic poderá ter torneios Última Chance no final de semana
anterior ao de cada Final. As lojas que poderão realizar estes torneios serão escolhidas
arbitrariamente pela organização do Circuito LigaMagic.
Se forem ocorrer, estes torneios serão realizados nos dias 1, 2 e 3 de Fevereiro e 9 de Fevereiro de
2019.
Os torneios deverão ser disputados no formato suíço, com mínimo de 8 participantes. O vencedor
ganhará a vaga para a Final da 12ª Temporada do Circuito LigaMagic. Caso ele já tenha a vaga,
então o próximo jogador sem vaga estará qualificado para a Final. Não existe a necessidade de se
realizar corte para TOP 4 ou TOP 8, entretanto se for ocorrer o corte é necessário que o organizador
do torneio divulgue esta informação antecipadamente.

Desistência da Vaga para a Final
Os jogadores que não forem participar da Final devem informar esta decisão no site
www.CircuitoLigaMagic.com.br até o dia 8 de Fevereiro de 2019 as 23h59. Após este prazo não será
possível abrir mão da vaga.
A vaga então será distribuida para o próximo colocado sem vaga que disputou o torneio no qual o
jogador está desistindo da vaga para a Final. Se aquele jogador tinha BYE 1, este BYE não será
transferido para o próximo colocado.
Após desistir da vaga, não será possível mudar de opinião e reaver a vaga.

Desistência da Loja
Uma loja pode desistir de realizar a 12ª Temporada do Circuito LigaMagic a qualquer momento em
um determinado formato. Além disso se a loja não conseguir realizar o torneio Top8 até o dia 9 de
Dezembro de 2018 ela poderá ser cancelada pela organização do Circuito LigaMagic.
Se a loja tiver algum torneio pendente de repasse naquele formato, esta pendência precisa ser
resolvida para a inscrição ser cancelada com sucesso.
Qualquer jogador classificado naquele formato, pela loja, terá sua vaga cancelada após o
cancelamendo da loja no formato.
Após confirmar o cancelamento, a loja deverá devolver para a organização o material promocional
enviado (troféu do 1º Ranking). No caso de não devolução, quando a loja decidir participar em uma
temporada futura, em qualquer formato, será cobrado o valor de R$ 100,00 referente a não
devolução deste material para cada formato pendente.
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Final
Os torneios Finais serão grandes eventos, gratuitos, com premiação garantida, em dinheiro, de R$
10.000,00 para os formatos Standard e Modern,  R$ 7.500,00 para o formato Pauper Legacy, e  R$
5.000,00 para os formatos Commander e L egacy. No total serão distribuidos R$ 37.500,00 em
premiação.
A Final Standard será no dia 9 de Fevereiro de 2019, às 8:30 AM, no Shopping Frei Caneca.
A Final Pauper Legacy será no dia 9 de Fevereiro de 2019, às 8:30 AM, no Shopping Frei Caneca.
A Final Modern será no dia 10 de Fevereiro de 2019, às 8:30 AM, no Shopping Frei Caneca.
A Final Legacy será no dia 10 de Fevereiro de 2019, às 8:30 AM, no Shopping Frei Caneca.
A Final Commander será no dia 10 de Fevereiro de 2019, às 8:30 AM, no Shopping Frei Caneca.
As inscrições para as Finais serão gratuitas.
Somente jogadores classificados poderão participar da Final em cada formato.
É obrigatória a inscrição dos classificados através do site www.CircuitoLigaMagic.com.br. Somente
os jogadores inscritos pelo site participarão da Final. Os decks enviados estarão bloqueados para
qualquer pessoa visualizar, exceto o classificado. O finalista poderá alterá-lo a qualquer momento
que desejar, através do site. O tempo limite de inscrição será as 3 horas do dia da Final e após este
horário não será mais permitida a edição de decks e nem inscrição na Final. Todos os decks dos
jogadores inscritos poderão ser liberados a partir da 1ª rodada daquele formato para os juizes,
equipe de cobertura ou grande público.
Os jogadores que não realizarem a inscrição online receberão MATCH LOSS em sua primeira partida
no torneio. Os decks inscritos online serão considerados os decks oficiais e utilizados no torneio, se o
jogador trouxer uma lista impressa com alterações no deck ele receberá GAME LOSS em sua
primeira partida.
Serão cinco maneiras de classificação: o 1º no ranking de cada formato em cada loja, o campeão do
torneio Top8 de cada formato em cada loja, os jogadores classificados pelos Super Regulares, os
jogadores classificados pelos Abertos e os jogadores classificados nos torneios Última Chance.
A premiação nas Finais Standard e Modern é garantida, em dinheiro, de R$ 10.000,00 para os
melhores jogadores, em cada formato, e será dividida da seguinte maneira:
1º Colocado

R$ 2.400,00

2º Colocado

R$ 1.200,00

3º e 4º Colocados

R$ 800,00

5º ao 8º Colocados

R$ 400,00

9º ao 16º Colocados

R$ 200,00

17º ao 32º Colocados

R$ 100,00

A premiação na Final Pauper Legacy é garantida, em dinheiro, de R$ 7.500,00 para os melhores
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jogadores e será dividida da seguinte maneira:
1º Colocado

R$ 2.100,00

2º Colocado

R$ 1.200,00

3º e 4º Colocados

R$ 600,00

5º ao 8º Colocados

R$ 300,00

9º ao 16º Colocados

R$ 150,00

17º ao 24º Colocados

R$ 75,00

A premiação nas Finais Commander e Legacy é garantida, em dinheiro, de R$ 5.000,00 para os
melhores jogadores, em cada formato, e será dividida da seguinte maneira:
1º Colocado

R$ 1.600,00

2º Colocado

R$ 800,00

3º e 4º Colocados

R$ 400,00

5º ao 8º Colocados

R$ 250,00

9º ao 16º Colocados

R$ 100,00

O formato dos torneios da Final serão Standard, Modern, Legacy, Pauper Legacy e Commander com
corte para o TOP 8 no mesmo formato.
Além da premiação em dinheiro, também será entregue um troféu para o vencedor da Final em
cada formato.
Se você é menor de idade, precisa trazer este documento preenchido e assinado por um de seus
responsáveis.
Considerações Gerais
Qualquer jogador que participar de um dos torneios válidos pela 12ª Temporada do Circuito
LigaMagic concorda em disponibilizar as fotos e os decks utilizados nos torneios no site
www.CircuitoLigaMagic.com.br. A participação, na Final do Circuito, do jogador que se recusar a
disponibilizar estes dados poderá ser vetada.
Qualquer tentativa de fraude nos torneios (como realizar em formato diferente do cadastrado,
manipulação de posições, combinação de resultados, e outros), ou manipulação para os torneios
atingirirem alguma determinada quantidade de jogadores, poderá gerar como punição desde uma
advertência até a retirada da loja da 12ª Temporada do Circuito LigaMagic e consequentemente o
cancelamento dos resultados daquela loja.
IMPORTANTE: Torneios do Circuito LigaMagic não podem ser torneios WPN. Isto significa
que eles não podem ser realizados como FNM, Game Day, PPTQ e outros torneios especiais
da Wizards.
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Considerações Finais
Esperamos que com este esforço promovido pela LigaMagic.com.br em parceria com todas as lojas
e organizadores de torneios de Magic possamos incrementar o nível de nossos jogadores e difundir
cada vez mais, a nível nacional, esta paixão que tanto nos entusiasma.
Equipe LigaMagic.com.br
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