
Temporadas e pontos 

Temporadas  
A Turnê do Campeonato de Hearthstone agora é composta por três temporadas de quatro meses, cada 

uma com seus Playoffs e Campeonatos. Os jogadores receberão Pontos Competitivos de Hearthstone 

por jogar no Jogo Ranqueado, nas Etapas da Turnê, nos Playoffs da HCT, nos Campeonatos da HCT e nos 

Campeonatos Mundiais. 

Temporada 1 de 2018:* janeiro, fevereiro, março 

Temporada 2 de 2018: abril, maio, junho, julho 

Temporada 3 de 2018: agosto, setembro, outubro, novembro 

* Dezembro de 2017 será a intertemporada e não afetará seu total de pontos para a cena competitiva 

de Hearthstone em 2018.  

Metas de pontos 
Cada temporada da HCT agora terá uma meta de pontos, que será anunciada antes de ela começar. 

Todos os jogadores que atingirem essa meta estarão classificados para participar do Playoff da 

temporada. Os jogadores receberão pontos em eventos de todas as regiões e competirão nos Playoffs 

de acordo com o país de residência.  

A meta da Temporada 1 será de 45 pontos para todas as regiões (América, Ásia-Pacífico e Europa), e 

as metas da temporada seguinte serão anunciadas duas semanas antes de ela começar.  

Ganhando pontos 
É possível ganhar Pontos Competitivos de Hearthstone das seguintes formas:  

• Jogando no Jogo Ranqueado padrão de Hearthstone; 

• Competindo em Etapas da Hearthstone Championship Tour; 

• Competindo nos Playoffs da temporada na própria região; 

• Competindo nos campeonato da temporada na própria região; 

• Competindo no Campeonato Mundial de Hearthstone 2017. 

 

  



Jogo Ranqueado 
Jogar Jogos Ranqueados padrão em Hearthstone e alcançar o status de Lenda concede pontos HC. 

Quanto mais alto for o seu ranque ao fim de cada mês de Jogo Ranqueado, mais pontos você receberá. 

Suas três melhores colocações finais no ranqueamento contribuirão para o total de pontos na 

temporada. 

Jogo Ranqueado 

1º lugar 16 pontos 

2º - 25º lugares 15 pontos 

26º - 50º lugares 12 pontos 

51º a 100º lugares 9 pontos 

101º a 200º lugares 6 pontos 

201º a 500º lugares 4 pontos 

501º a 1.000º lugares 2 pontos 

1.001º lugar em diante 1 ponto 

 

Torneios de Hearthstone 
Alguns eventos credenciados pela Blizzard concedem pontos em recompensa pelo bom desempenho. 

Todos esses torneios estão indicados a seguir. A participação em alguns deles exige um convite. Veja 

mais detalhes sobre os torneios na seção de regras e perguntas frequentes. 

Etapa da Turnê 

Etapas da Turnê de Hearthstone 

1º lugar 15 pontos 

2º lugar 12 pontos 

3º e 4º lugares 10 pontos 

5º a 8º lugares 8 pontos 

9º a 16º lugares 6 pontos 

17º a 32º lugares 4 pontos 

 

  



Playoffs 

Playoffs Regionais da Temporada 

1º a 4º lugares 0 ponto 

5º lugar 11 pontos 

6º lugar 10 pontos 

7º lugar 9 pontos 

8º lugar 8 pontos 

9º a 16º lugares 7 pontos 

17º a 32º lugares 6 pontos 

 

Campeonato de Temporada 

Campeonatos de Temporada 

1º lugar 30 pontos 

2º lugar 25 pontos 

3º e 4º lugares 20 pontos 

5º a 8º lugares 15 pontos 

9º a 16º lugares 12 pontos 

 

Campeonato Mundial 

Campeonato Mundial 

1º lugar 20 pontos 

2º lugar 15 pontos 

3º e 4º lugares 10 pontos 

5º a 8º lugares 6 pontos 

9º a 16º lugares 4 pontos 

  



Playoffs e Challengers 

Playoffs 
Os três Playoffs de Temporada acontecerão no fim das respectivas temporadas e determinarão quem 

avançará para os Campeonatos de Temporada. Cada temporada agora terá uma meta de pontos 

anunciada antes que ela se inicie.  

A meta para a Temporada 1 será de 45 pontos para todas as regiões.  

Todos os jogadores que atingirem essa meta estarão classificados para participar dos Playoffs Regionais 

da Temporada. Os jogadores receberão pontos em eventos de todas as regiões, mas competirão nos 

Playoffs de acordo com o país de residência. 

Se menos de 64 jogadores atingirem a meta de pontos, jogadores adicionais serão convidados até 

atingir o mínimo de 64 jogadores por região.  

Com o novo sistema HCT Challengers, mais 8 jogadores se juntarão aos vencedores por pontos. 

Os Playoffs acontecem em vários locais de torneio simultaneamente. Todos os participantes precisam 

comparecer pessoalmente para competir e apresentar uma identificação oficial com foto para provar 

que são os donos da conta qualificada para participar. 

 

Playoffs de 
Temporada 

2017 2018 

Posição Prêmio 
Nº de 

jogadores 
Premiação 

total 
Prêmio 

Nº de 
jogadores 

Premiação 
total 

1º  US$ 0    1 US$ 0    1 US$ 0  

2º  US$ 0    1 US$ 0    1 US$ 0  

3º  US$ 0    1 US$ 0    1 US$ 0  

4º  US$ 0    1 US$ 0    1 US$ 0  

5º  US$ 5.000  1 US$ 5.000   US$ 6.000  1 US$ 6.000  

6º  US$ 5.000  1 US$ 5.000   US$ 5.500  1 US$ 5.500  

7º  US$ 5.000  1 US$ 5.000   US$ 5.000  1 US$ 5.000  

8º  US$ 5.000  1 US$ 5.000   US$ 4.500  1 US$ 4.500  

9º  US$ 100  1 US$ 100   US$ 4.250  1 US$ 4.250  

10º  US$ 100  1 US$ 100   US$ 4.000  1 US$ 4.000  

11º  US$ 100  1 US$ 100   US$ 3.750  1 US$ 3.750  

12º  US$ 100  1 US$ 100   US$ 3.500  1 US$ 3.500  

13º  US$ 100  1 US$ 100   US$ 3.250  1 US$ 3.250  

14º  US$ 100  1 US$ 100   US$ 3.000  1 US$ 3.000  

15º  US$ 100  1 US$ 100   US$ 2.750  1 US$ 2.750  

16º  US$ 100  1 US$ 100   US$ 2.500  1 US$ 2.500  

17º - 24º  US$ 100  8 US$ 800   US$ 1.500  8 
US$ 

12.000  



25º - 32º  US$ 100  8 US$ 800   US$ 1.250  8 
US$ 

10.000  

33º em diante  US$ 100  40 US$ 4.000   US$ 1.000  40 
US$ 

40.000  

 

por região por 
temporada 

US$ 
26.400  por região por temporada 

US$ 
110.000  

 

HCT Challengers 
Consiste nos seguintes tipos de torneios:  

• Copas Challenger – semelhantes às Copas Online das temporadas de 2016 e 2017 da HCT, 

voltadas para os jogadores que querem entrar no sistema da HCT, e não um meio para acumular 

pontos 

• Eliminatória Heróis da Taverna -> Eliminatória Heróis da Taverna (sem alteração)  

Estes dois tipos de torneio garantem ao vencedor um convite para: 

• Challenger Finals Regional – composto por todos os jogadores classificados na temporada pelas 

Copas Challengers e na Eliminatória Heróis da Taverna da região 

Os oito melhores jogadores do Challenger Finals Regional se classificam para o Playoff de Temporada 

Regional correspondente 

Aberto apenas para os jogadores que não se classificaram para os Playoffs das três temporadas 

anteriores.  

As Copas Challenger e o Challenger Finals Regional serão eventos online. A Eliminatória Heróis da 

Taverna acontecerá em diferentes Encontros Fireside aprovados ao longo da temporada de qualificação. 

  



Campeonatos e equipes 

Campeonatos de temporada 
Os dezesseis jogadores, que serão os quatro primeiros colocados de cada região (conforme determinado 

pelos Playoffs Regionais da Temporada + uma série de torneios na região da China), se enfrentarão em 

um Campeonato de Temporada para competir por uma parte da premiação de US$ 250.000 e por uma 

vaga no Campeonato Mundial de Hearthstone. Serão três Campeonatos de Temporada na temporada 

de 2018-2019 da HCT. Cobriremos as despesas de viagem dos dezesseis jogadores de cada Campeonato 

de Temporada.  

 

Campeonato 
de temporada 

2018 

Posição Prêmio 
Nº de 

jogadores 
Premiação 

total 

1º  US$ 50.000  1 
US$ 

50.000  

2º  US$ 40.000  1 
US$ 

40.000  

3º - 4º  US$ 25.000  2 
US$ 

50.000  

5º - 8º  US$ 12.500  4 
US$ 

50.000  

9º - 16º  US$ 7.500  8 
US$ 

60.000  

  

por 
temporada 

US$ 
250.000  

 

Classificação de Equipes na HCT 
A Classificação de Equipes na HCT recompensará as melhores equipes com prêmios em dinheiro. As 

organizações podem escolher três jogadores como representantes da equipe oficial. Essas escolhas 

serão válidas por uma temporada completa de quatro meses. As escalações atualizadas devem ser 

entregues até duas semanas antes do início da temporada seguinte. 

As organizações devem ser aprovadas pela Blizzard para participar da Classificação de Equipes na HCT. 

Os logotipos das organizações aprovadas serão exibidos nas transmissões da Série de Torneios da HCT 

quando um de seus jogadores estiver competindo.  

Ao fim de cada temporada, as oito melhores equipes receberão um prêmio em dinheiro com base no 

total combinado de pontos dos três membros da equipe na temporada. A Classificação de Equipes na 

HCT começará na Temporada 2 de 2018. 

 

Classificação 
de Equipes 

2018 (apenas Temporadas 2 e 3) 



Posição Prêmio 
Nº de 

jogadores 
Premiação 

total 

1  US$ 7.500  3 
US$ 

22.500  

2  US$ 4.500  3 
US$ 

13.500  

3  US$ 3.000  3 US$ 9.000  

4  US$ 2.500  3 US$ 7.500  

5  US$ 2.000  3 US$ 6.000  

6  US$ 1.750  3 US$ 5.250  

7  US$ 1.500  3 US$ 4.500  

8  US$ 1.250  3 US$ 3.750  

9  US$ 1.000  3 US$ 3.000  

10  US$ 750  3 US$ 2.250  

  

por 
temporada 

US$ 
77.250  

  



Mundiais e Masters 
 

Campeonatos Mundiais 
<Road to HCT World Champs graphic>  

 

A cada primavera, 16 dos melhores jogadores de Hearthstone se enfrentarão nos Campeonatos 

Mundiais da HCT, com uma premiação total de US$ 1 milhão. Para garantir um lugar nos Campeonatos 

Mundiais, é preciso estar entre os quatro melhores dos três Campeonatos de Temporada.  

Líder de Pontos Regional 
O jogador classificado para a HCT Last Call (com base no total de pontos obtidos durante as três 

temporadas da HCT do ano) agora será conhecido como Líder de Pontos Regional. O Líder de Pontos 

Regional receberá um convite para o Campeonato Mundial da HCT, e os melhores jogadores da região 

ganharão prêmios em dinheiro. 

  



 

Líder de Pontos 
Regional 

Classificação final 

Prêmio 

1º US$ 8.000 

2º  US$ 6.000 

3º US$ 4.000 

4º  US$ 2.000 

 

Hearthstone Masters

 
Master 3 Estrelas 
200 Pontos 
Competitivos de 
Hearthstone 

- Convite para os Playoffs 
- Bônus de US$ 2.500 por aparição em até três eventos de Etapas da 

Turnê por temporada 
- Convite para torneios online da Blizzard com prêmios em dinheiro 
- Brindes comemorativos de fim de ano 

Master 2 Estrelas 
175 Pontos 
Competitivos de 
Hearthstone 

- Bônus de US$ 1.000 por aparição para uma evento por temporada 
- Convite para torneios online da Blizzard com prêmios em dinheiro 
- Brindes comemorativos de fim de ano 

Master 1 Estrela 
150 Pontos 
Competitivos de 
Hearthstone 

- Convite para torneios online da Blizzard com prêmios em dinheiro 
- Brindes comemorativos de fim de ano 

  

O sistema Hearthstone Masters reconhecerá os melhores jogadores de acordo com a regularidade do 

desempenho. Serão três níveis, com recompensas maiores a cada nível para os jogadores qualificados. 



Os níveis Master de 1, 2 e 3 estrelas oferecem bônus pela participação em torneios e convites para 

Playoffs da HCT e torneios online da Blizzard com prêmios em dinheiro, além de itens comemorativos 

especiais.  

O nível do jogador será determinado pela soma dos pontos adquiridos nas três últimas temporadas da 

HCT. Os jogadores devem atingir uma quantidade mínima de pontos para receber ou manter seus 

status. Os níveis de status serão recalculados no último dia de cada temporada da HCT, ou seja, os 

benefícios do nível se manterão por quatro meses. 

<insert rolling three seasons graphic>  

 

  



Regras e perguntas frequentes 
A Turnê do Campeonato de Hearthstone promete ser repleta de ação, oferecendo aos jogadores a 

chance de forjar histórias únicas nas mesas de duelo. Galgue a tabela do Jogo Ranqueado, duele nos 

torneios online e presenciais e acumule pontos para garantir seu convite para o Campeonato Mundial 

de Hearthstone! 

Regras 
As regras da Turnê do Campeonato de Hearthstone para 2018/2019 estarão disponíveis aqui a partir de 

janeiro de 2018. 

Perguntas frequentes 
Não encontrou a resposta que procurava? Envie um e-mail para HearthstoneAdmin@blizzard.com. 

Entraremos em contato assim que possível. 

Qual é o prazo final para enviar Copas Challenger e Eliminatórias Heróis da Taverna? 

Os eventos precisam ser enviados com pelo menos 10 dias de antecedência.  

Quais são os requisitos para organizar uma Copa Challenger? 

Todos os eventos precisam seguir estes critérios para serem reconhecidos como uma Copa Challenger e 

oferecer convites para o Challenger Finals Regional da temporada 

Este resumo não substitui as regras completas da HCT 2018. 

• Número de participantes: Pelo menos 32 participantes devem jogar uma partida para que 

qualquer um deles possa receber pontos. São permitidos até 128 participantes em uma Copa 

Challenger. 

• Qualificação: As Copas Challenger da HCT devem ser gratuitas e abertas a todos os participantes 

qualificados. Os jogadores que competiram nos Playoffs da HCT no ano anterior e no 

Hearthstone Masters não podem para participar de Copas Challenger da HCT. Os organizadores 

não podem participar dos próprios torneios. 

  

Formato das partidas: Todas as partidas devem ser uma melhor de três no formato Conquista 

com um banimento. Isso significa que os jogadores criarão três (3) decks com classes diferentes.  

• Formato do torneio: As Copas Challenger podem usar um formato de eliminação dupla ou um 

formato no sistema suíço com um playoff de eliminação direta. Não serão aceitos outros 

formatos.  

• Patrocinadores do evento: Os Eventos não podem fazer propaganda, apresentar ou conter 

logomarcas ou menções a organizações que trabalhem com pornografia, álcool, tabaco ou 

cigarros, armas de fogo, sites de jogos de azar ou qualquer empresa que seja nociva aos 

interesses da Blizzard (p. ex. empresas de hacking, serviços com ouro, venda de contas e de 

chaves). Isso inclui todos os anúncios, material promocional e transmissões. 

• Plataforma do torneio: Os organizadores devem usar uma plataforma de torneio aprovada para 

a Copa Challenger. 

http://blizz.ly/HSrules
mailto:HearthstoneAdmin@blizzard.com
http://blizz.ly/HSrules


• Organizadores de torneios exclusivos: Para garantir uma experiência justa e positiva para todos 

os jogadores, as Copas Challenger serão realizadas exclusivamente por organizadores com 

histórico comprovado de eventos bem-sucedidos. 

 

Preciso terminar em primeiro em uma Copa Challenger para receber um convite para o Challenger 

Finals? 

O primeiro colocado em uma Copa Challenger sempre recebe um convite para o Challenger Finals 

regional da temporada, mas também é possível receber convites em outras posições.  

Antes do início da temporada, a equipe de e-sports de Hearthstone anunciará quais posições das Copas 

Challenger renderão convites. Por exemplo, ficar em 1º ou 2º lugar em uma Copa Challenger durante a 

Temporada resultará em dois convites para o Challenger Finals, um para cada jogador. 

Quais são os requisitos para organizar um Eliminatória Heróis da Taverna? 

• Número de participantes: Pelo menos 16 participantes devem jogar uma partida para que o 

vencedor da Eliminatória Heróis da Taverna seja aceito. 

• Qualificação: As Eliminatórias Heróis da Taverna devem ser gratuitas e abertas a todos os 

participantes qualificados. Os jogadores que competiram nos Playoffs da HCT no ano anterior e 

no Hearthstone Masters não podem participar de Eliminatórias Heróis da Taverna. Os 

estalajadeiros não podem participar dos próprios torneios. 

• Formato das partidas: Todas as partidas devem ser uma melhor de três no formato Conquista 

com um banimento. Isso significa que os jogadores criarão três (3) decks com classes diferentes. 

• Formato do torneio: As Copas Challenger podem usar um formato de eliminação dupla ou um 

formato no sistema suíço com um playoff de eliminação direta. Não serão aceitos outros 

formatos. 

• Patrocinadores do evento: Os Eventos não podem fazer propaganda, apresentar ou conter 

logomarcas ou menções a organizações que trabalhem com pornografia, álcool, tabaco ou 

cigarros, armas de fogo, sites de jogos de azar ou qualquer empresa que seja nociva aos 

interesses da Blizzard (p. ex. empresas de hacking, serviços com ouro, venda de contas e de 

chaves). Isso inclui todos os anúncios, material promocional e transmissões. 

• Plataforma do torneio: Os organizadores devem usar uma plataforma de torneio aprovada para 

a Eliminatória Heróis da Taverna. 

• Fundação de tavernas: Só os estalajadeiros que já estabeleceram uma taverna conforme 

descrito em https://us.battle.net/hearthstone/pt/fireside-gatherings podem se inscrever para 

organizar uma Eliminatória Heróis da Taverna. 

 

Eu posso competir com duas BattleTags diferentes no Jogo Ranqueado? 

Os termos do Contrato de Licença de Usuário Final do Battle.net devem ser sempre seguidos. Se um 

jogador tiver duas BattleTags válidas, cada BattleTag ganhará pontos separadamente. Os pontos obtidos 

em torneios ou copas aprovados serão concedidos à BattleTag usada na competição. Quando chegar a 

https://us.battle.net/hearthstone/pt-br/fireside-gatherings/tavern/1528205
https://us.battle.net/hearthstone/pt/fireside-gatherings


hora de verificar as qualificações nos Playoffs da Temporada, o jogador só poderá competir com uma 

BattleTag qualificada e usará apenas os pontos obtidos por ela. 

Quais países podem participar? 

Leia as regras oficiais para ver uma lista completa de países qualificados em janeiro de 2018. 

E a China? 

Detalhes sobre o envolvimento da China nos e-sports de Hearthstone podem ser encontrados no site 

oficial de Hearthstone na China. 

Sou cidadão de um país qualificado e tenho visto de trabalho válido em outro país qualificado. Onde 

eu vou competir? 

A Temporada de Campeonato em que você vai competir corresponde ao país da sua conta Blizzard. Se 

ela não estiver configurada para o país onde quer competir, você precisará atualizar o país de residência 

da conta Blizzard. 

Mudei de país depois que criei minha conta Blizzard. Como eu a atualizo? 

Entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente para começar o processo de atualizar 

suas credenciais de conta Blizzard. 

Posso competir no Jogo Ranqueado em outras regiões? Sim, você pode competir em qualquer Jogo 

Ranqueado para ganhar pontos para sua BattleTag.  

E se eu atingir o ranque Lendário em vários servidores? 

Em cada temporada, você ganhará pontos com base no melhor ranque em cada região em que 

competiu. Você não poderá ganhar pontos de mais de uma região na mesma temporada. 

Eu sou da Austrália e minha coleção está na América, mas vou competir no Campeonato Ásia-Pacífico. 

Como vou competir com jogadores da Coreia usando coleções diferentes? 

Nos eventos do Campeonato, para que todos os jogadores possam competir de forma justa, os 

competidores receberão contas que incluem todos os cards disponíveis no torneio. 

http://blizz.ly/HSrules
http://hs.blizzard.cn/home/
http://hs.blizzard.cn/home/
https://us.battle.net/support/en/article/7656

