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1. O ENCONTRO 
O Encontro Paulista de Swordplay (EPS) é um evento anual de swordplay boffering organizado 
pelo grupo Draikaner desde 2011 em parceria com todos os grupos de swordplay interessados 
na realização do evento. A expectativa é que se desloquem centenas de jogadores de todo o 
Brasil para a oitava edição. Com o intuito de criar um ambiente de confraternização para 
fortalecer o esporte, o EPS se consolidou como o maior evento de boffering do hemisfério sul. 
Pessoas interessadas em participar do EPS devem ler este Tratado até o final, seguindo as 
indicações aqui elencadas. A página oficial do evento na internet é: 
www.draikaner.wordpress.com/o-eps 
 



2. DATA E LOCAL 
O Encontro será realizado no dia 29 de julho de 2018, das 7h às 18h, no espaço Ilha Musical 
do Parque Villa- Lobos. O parque está localizado ao lado da estação de trem Villa-Lobos – 
Jaguaré, da linha 9 (Esmeralda) da CPTM. Endereço: Av. Professor Fonseca Rodrigues, 
número 2001, Alto dos Pinheiros, São Paulo – SP CEP: 05461-010 

 
 
 
3. INSCRIÇÃO 
3.1. Todos os interessados em participar das atividades programadas do VIII EPS deverão 
efetuar a inscrição pela internet. O período de inscrição será de 18/06/2018 a 16/07/2018. 
3.2. A inscrição será feita por meio do preenchimento do formulário eletrônico “Inscrição para o 
VIII EPS” publicado no site oficial do Draikaner (www.draikaner.wordpress.com/o-eps/), na 
fanpage e no evento do EPS no Facebook.  
3.3. Os representantes de grupos receberão via email uma lista de inscritos de seus 
respectivos grupos e deverão aprovar ou informar qualquer divergência. 
3.4 Todos os jogadores inscritos que não forem membros de algum grupo serão considerados 
Mercenários. 
3.5. A idade mínima para participar das atividades programadas do Encontro é 14 (quatorze) 
anos.  
3.6. Todos os menores deverão imprimir o Termo de Participação para seus pais ou 
responsáveis preencherem e assinarem. O representante de cada grupo deverá recolher os 
Termos de Participação de seus membros menores e enviá-los digitalizados para o email 
draikaner@gmail.com, com assunto “VIII EPS - Termo de participação – Grupo (nome do 
grupo)”. Caso o menor seja mercenário, deve enviar o termo preenchido e assinado 
diretamente para o email do Draikaner. 
3.7. Inscrições de menores serão validadas após o recebimento do Termo assinado e enviado 
por email dentro do prazo para inscrições. Esse mesmo documento deverá ser entregue 



impresso pelos representantes dos grupos no dia do Encontro para o coordenador da equipe 
de inscrições.  
3.8. Importante: O menor que não tiver esses procedimentos regularizados não será autorizado 
a participar das atividades programadas do Encontro. 
 
 
4. ORGANIZAÇÃO 
A organização do VIII EPS é realizada pelo Draikaner por meio do trabalho voluntário dos seus 
membros. A coordenação do Draikaner é feita pela Cavalaria, ordem composta pelos 
representantes do grupo. Para organizar o EPS, o Draikaner tem o apoio dos clãs da Liga 
Nacional de Swordplay, que disponibilizam os seus representantes para resolver as questões 
pertinentes a cada time. Para facilitar o atendimento das demandas geradas pelo VIII EPS, o 
Draikaner organiza os seus membros em coordenadorias. São elas: Inscrição, Recepção, 
Montagem de Campo, Equipamentos, Arbitragem, Batalhas Massivas, Jogos, Desafio Cultural, 
Fotos, Vídeos, Achados e Perdidos, Primeiros Socorros, Financeiro e  Divulgação. 
Caso um jogador tenha algum problema relacionado a alguma das áreas abrangidas pelas 
equipes, deve comunicar primeiro ao representante de seu grupo (com exceção dos 
mercenários, que podem falar diretamente com a organização do Draikaner). Membros de clãs 
devem passar as suas queixas para o representante do seu respectivo time, que em seguida 
deve procurar o coordenador responsável para solucionar o problema. 
 
5. CRONOGRAMA 
07h00 – Montagem do Campo 
08h00 – Recepção de Jogadores / Vistoria de Equipamentos 
09h45 – Aquecimento 
10h00 – Início dos Jogos 
11h00 – Reunião de Representantes, Árbitros e Staff 
12h00 – Almoço 
13h30 – Fotos oficiais dos times 
13h45– Aquecimento 
14h00 – Início das Batalhas Massivas  
17h00 – Encerramento 
17h30 – Coleta do lixo e de objetos abandonados 
 
6.  CONSIDERAÇÕES 
É importante que os jogadores e representantes de grupos tenham fácil acesso a este Tratado 
durante o VIII EPS. O horário de almoço terá duração de 01h30. Serão distribuídos sacos de 
lixo para que cada grupo colabore com a limpeza no local do evento. Caso algum grupo precise 
de mais sacos, poderá solicitar a qualquer momento na base do Draikaner. É recomendado 
que cada grupo monte um sistema de turnos para vigiar as malas de seus membros, 
organizando suas mochilas e pertences em fileiras e deixando pelo menos duas pessoas de 
prontidão junto às pessoas e malas. A recepção do jogador e a inspeção de equipamentos são 
obrigatórias para que qualquer inscrito possa participar das atividades programadas. É de 



extrema importância que os grupos cheguem ao local do VIII EPS no horário determinado para 
início das atividades (08h00). Caso algum grupo ou jogador não esteja presente no horário 
previsto para a Recepção de Jogadores e Vistoria de Equipamentos, não poderá participar das 
atividades programadas do Encontro antes de regularizar os procedimentos obrigatórios e 
deverá dirigir-se aos responsáveis pelas respectivas equipes. O aquecimento previsto no 
cronograma não é obrigatório, mas recomendado a todos os jogadores para minimizar o risco 
de lesões durante o Encontro. Os representantes de grupos deverão orientar seus membros a 
fazer o aquecimento antes de participar de combates,  tanto no período da manhã quanto à 
tarde. É recomendado que os participantes em geral levem: água, roupas leves e roupas 
reservas, comida, equipamentos próprios, protetor solar, bom humor e simpatia. Contamos com 
a colaboração dos participantes, especialmente dos representantes de grupos, para que o 
Encontro corra da melhor maneira possível, pois o objetivo máximo no EPS é que os 
participantes se divirtam e conheçam pessoas com interesses em comum. É recomendado que 
os representantes de grupos levem: materiais para possíveis reparos em equipamentos, 
uniformes extras, pelo menos um estandarte de seu grupo, paciência e boa vontade. 
Participarão das atividades programadas apenas os jogadores que estiverem com as pulseiras 
de identificação e equipamentos vistoriados, respeitando as regras abaixo. Recomendamos 
fortemente que os jogadores não lutem descalços para não correrem o risco de se 
machucarem nos objetos no chão do parque. Pedimos a todos os jogadores que evitem o 
contato corpo a corpo com o oponente. 
 
6.1. Ao se inscrever para o EPS, os participantes estarão concedendo e liberando para a 
organização do Encontro todos os direitos de uso de imagem e som, exceto os de 
comercialização, permitindo e facilitando o trabalho da imprensa autorizada, o acesso de 
câmeras, fotógrafos e repórteres, assumindo colaborar para o sucesso de todas as entrevistas, 
reportagens, filmagens, gravações e reproduções pertinentes. 
 
7. RECEPÇÃO DE JOGADORES 
7.1. Todos os jogadores devem se instalar nos arredores do campo, respeitando a área de 
segurança.  
7.2. As equipes de vistoria irão até os grupos de acordo com a disponibilidade dos membros 
para fazer a Vistoria dos Equipamentos.  
7.3. Será realizada a vistoria de todos os equipamentos levados pelo grupo e a identificação 
dos que estão adequados à utilização nas atividades programadas por meio de uma fita 
adesiva colorida. em que será identificado o grupo do jogador, respeitando as regras descritas 
neste Tratado sobre Vistoria de Equipamentos.  
7.4. Cada jogador se dirigirá ao quadrante da equipe de recepção, dentro do campo delimitado 
com fita zebrada, e se apresentará para o membro da equipe portando documento original com 
foto e os equipamentos (já vistoriados) que optou em sua inscrição. Após a confirmação de seu 
nome e seus equipamentos, receberá uma pulseira de identificação do Encontro. 
7.5 Importante: Por meio da pulseira e da fita de aprovação do equipamento o jogador poderá 
participar das atividades programadas do Encontro. 
 



  
8. ATIVIDADES 
8.1. Somente as pessoas identificadas com a pulseira do Encontro e com equipamentos 
aprovados pela Vistoria de Equipamentos poderão participar das atividades programadas. 8.2. 
As atividades programadas do VIII EPS são somente as previstas neste manual e acontecerão 
dentro da área delimitada por fita zebrada (campo), que terá formato e dimensões conforme 
imagem (aproximadamente): 

 
8.3. Durante o período da manhã (das 10h00 às 12h00) a área de jogo do campo estará 
dividida em quatro partes (quadrantes/arenas). Em um desses quadrantes estará a equipe de 
recepção e nos demais acontecerão atividades para grupos pequenos de participantes. Serão 
elas: 
8.4. Jogos. Para participar, o jogador deve se dirigir à arena específica da atividade de seu 
interesse, se inscrever e aguardar próximo ao local. Em cada arena, haverá uma pessoa 
organizando os times para as próximas partidas (enquanto outra pessoa estará orientando a 
partida em andamento).  
8.5. Todos os jogos terão limite de tempo por partida, de pessoas por time e limite de partidas. 
Os jogadores receberão bandanas para identificação dos times, que deverão ser amarradas na 
cabeça e devolvidas ao responsável pela arena ao final da última partida que jogar naquela 
arena. Os jogos serão: 10 x 10, Rouba-Bandeira e Batalha na Ponte. 
8.6. As regras de todos os jogos estão dispostas neste Tratado de Jogadores. 
8.7. Durante o período da tarde (das 14h00 às 17h00) serão retiradas as divisões dos 
quadrantes dos jogos para a realização das Batalhas Massivas. 



8.8 Batalhas Massivas. Os times para as batalhas massivas serão montados a partir da 
combinação de 04 (quatro) grandes conjuntos de grupos (Blocos), que serão diferenciados por 
letras. Ex.: Bloco A e Bloco B X Bloco C e Bloco D. Cada combinação de blocos será utilizada 
em apenas 03 (três) rodadas consecutivas. Os blocos serão pré-definidos a partir da lista final 
de inscritos, e disponibilizados na aba “O EPS” do site oficial do Draikaner 
(www.draikaner.om/o-eps/), no evento e fanpage do EPS no Facebook. Os representantes de 
grupos deverão estar presentes com seus membros na área de jogo do campo às 13h30, de 
acordo com a disposição prévia, para as fotos dos times. É recomendado que todos os 
jogadores permaneçam no campo após as fotos e façam aquecimento. Os representantes de 
grupos serão responsáveis por orientar seus membros. As regras das batalhas massivas estão 
dispostas neste Tratado de Jogadores. 
 
9. CARACTERIZAÇÃO E AMBIENTAÇÃO HISTÓRICA 
9.1. Todos os participantes devem possuir vestimentas que permitam a identificação de seu 
grupo, sendo permitido o uso de uniformes básicos (ex.: camisas estampadas com o logo e 
nome do grupo). 
9.2. É proibido qualquer tipo de armadura corporal decorativa que possibilite interferência na 
sensibilidade de golpes do participante.  
9.3. É permitido o uso de óculos para correção visual e óculos de proteção solar. O jogador que 
usar óculos durante as atividades programadas está ciente do risco de dano ao material e, 
portanto, será o responsável por qualquer dano sofrido.  
9.4. É permitido aos jogadores participar das atividades de combate usando cobertura para a 
cabeça, desde que não possua abas, ou qualquer tipo de saliência (Ex.: chapéus com abas, 
bonés, elmos com chifres ou espigão etc), para que não haja discussão sobre golpes acertados 
acidentalmente na cabeça. 
9.5. É recomendado não usar acessórios de materiais rígidos (Ex.: relógios, pulseiras, colares, 
anéis, brincos, piercings etc.) durante as atividades de combate, por colocar em risco a 
segurança física do jogador em caso de ser atingido no objeto.  
9.6. Mercenários deverão vestir roupas pretas ou brancas, ou tabardo que não represente 
nenhum grupo ativo atualmente. 
 
10. EQUIPAMENTOS 
10.1. É obrigatório que todos os equipamentos utilizados nas atividades programadas se 
enquadrem em todas as regras de segurança previstas neste tratado. Para isso haverá uma 
vistoria realizada pela organização do encontro. É recomendado que todos os representantes 
de grupos façam vistoria prévia e adequação dos equipamentos de seus membros com 
antecedência. 
10.2. Está vetado sob qualquer circunstância o uso de metais ou madeiras nos equipamentos 
que possuam áreas de dano, exceto em pomos para a finalidade de contra- peso, porém os 
mesmos devem seguir os padrões de segurança deste manual.  
10.3. Todos os equipamentos devem apresentar revestimento anti-abrasivo em suas espumas 
nas áreas de dano.  



10.4. Está vetado o uso de qualquer espuma com uma dureza igual ou semelhante ao 
DUREVA em suas áreas de dano. 
10.5. Está vetado qualquer equipamento que apresentar espuma deteriorada em sua área de 
dano. Isto é, apresentar contato com o seu núcleo durante o golpe.  
10.6. Não serão permitidos equipamentos de arremesso.  
10.7. Serão permitidos estilingues e bestas, porém serão avaliados como Equipamentos 
Exóticos.  
10.8. Não serão permitidos quaisquer equipamentos que sejam utilizados pelo movimento de 
socar e possuam área de dano.  
10.9. Equipamentos que não se enquadram nas categoriais descritas abaixo serão 
considerados “Exóticos” e estarão sujeitos à avaliação de três membros da equipe de vistoria 
em conjunto para sua aprovação.  
10.10. Qualquer reclamação de qualquer equipamento durante as batalhas gerará uma 
reavaliação do equipamento pelos coordenadores da Equipe de Vistoria. Se for notado que o 
equipamento está devidamente seguro, o jogador poderá sofrer a penalidade adequada a 
excesso de força. 
Equipamentos de Haste 
10.11. Equipamentos de Haste são caracterizados como equipamentos onde a área de dano 
menor ou igual a 1⁄2 (metade) do tamanho da haste e que tenham mais de 120 (cento e vinte) 
centímetros de comprimento. Equipamentos como glaives são considerados de Haste. 
10.12. Todos os equipamentos devem ter as hastes revestidas e protegidas por material macio.  
10.13 Todos os equipamentos de haste devem ter, no mínimo, 04 (quatro) centímetros de 
espuma no estoque.  
10.14. A parte inferior do equipamento deve estar protegida por um revestimento macio.  
10.15. Bastões e variantes não serão considerados equipamentos de haste, e estarão sujeitos 
à inspeção como Equipamentos Exóticos.  
10.16. Foices e variantes não serão considerados equipamentos de haste, e estarão sujeitos à 
inspeção como Equipamentos Exóticos. 
10.17. Espadas, Machados e Maças 
10.18. Equipamentos do tipo Espada, Machado e Maças devem ter pomos macios em suas 
extremidades opostas à lâmina.  
10.19. Empunhaduras de Espadas, Machados e Maças devem ser revestidas, não podendo 
estar exposto o seu núcleo.  
10.20. Cabos de Machados e Maças devem estar revestidos com materiais macios.  
10.21.  Áreas de dano de Machados e Maças devem ter, no mínimo, 2 (dois) centímetros de 
espuma.  
10.22. Espadas devem ter, no mínimo, 2 (dois) centímetros de espuma no final de sua lâmina, 
depois do fim do núcleo.  
10.23. Chapas de espada devem ser revestidas com material macio. 
Manguais 
10.24. Cordas de Manguais devem estar revestidas com material macio e anti-abrasivo. 10.25. 
Cordas de Manguais podem ter, no máximo, 20 (vinte) centímetros.  
10.26. Cabos de Manguais devem estar protegidos por material macio e anti-abrasivo.  



10.27. Não pode haver núcleo rígido na área de dano de Manguais (a “bola”). 
Escudos e bloqueadores 
10.28. Está vetado o uso de metal nos Escudos ou Bloqueadores. 
10.29. Está vetado o uso de madeira nos Escudos ou Bloqueadores, com exceção de Eucatex 
e MDF, desde que toda a madeira esteja revestida por pelo menos 1 cm de material macio.  
10.30. Bordas de Escudos e Bloqueadores devem ser revestidas de material macio e 
anti-abrasivo.  
10.31. Escudos e Bloqueadores não causarão dano a adversários, mesmo que sua construção 
original tenha sido para este objetivo.  
10.32. Escudos e Bloqueadores do tipo “punch” devem ter suas proteções de mão feitas com 
materiais macios. 
 Arco e Flecha 
10.33. Os arcos devem ter no máximo 30 (trinta) libras de potência.  
10.34. A ponta das flechas devem ter no mínimo 5 (cinco) centímetros de diâmetro na área de 
contato e 5 (cinco) centímetros de espuma entre a haste e a área de contato.  
10.35. As pontas das flechas não podem ser removíveis.  
10.36. Todas as flechas devem apresentar pena. 
 
11. ARBITRAGEM E STAFF DAS BATALHAS MASSIVAS 
11.1. Haverá 01 (um) Árbitro Central conduzindo as Batalhas Massivas, que fará a orientação 
dos árbitros, staffs e representantes de grupos.  
11.2. Os representantes de grupos receberão blocos de notas nominais e caneta para 
anotações de ocorrências, que serão passadas aos Centrais ao final de cada partida.  
11.3. Caso qualquer jogador perceba alguma violação das regras deste tratado, deverá 
informar ao representante do próprio grupo e somente ele se reportará por escrito aos árbitros 
para que sejam tomadas providências. Em caso de mercenário, o mesmo deve se reportar 
diretamente aos árbitros.  
11.4. O início de cada partida será marcado pelos estandartes de grupos apontados para cima, 
seguidos por contagem regressiva de 10 (dez) segundos e enfim o apito dos árbitros. 
11.5. Haverá pausa na partida (indicada por apito) em caso de risco aos participantes, acidente 
grave ou possibilidade de atropelamento. Os árbitros devem ficar atentos ao sinal de ajuda 
(braços cruzados acima da cabeça), para paralisar a partida e prestar assistência. 11.6. Ao final 
de cada partida das batalhas massivas, haverá 15 (quinze) minutos previstos de intervalo. O 
fim da partida será marcado pelo apito dos árbitros. Nos primeiros cinco minutos de intervalo, 
os representantes de grupos devem recolher ocorrências de seus membros no cemitério. 
Durante o intervalo, ao soar da primeira corneta, passaram-se os primeiros 05 (cinco) minutos 
de intervalo. Os representantes se reunirão com os árbitros no centro do campo para 
apresentação das notificações. Corneta soou 02 (duas) vezes: passaram 10 (dez) minutos de 
intervalo. Os representantes voltarão aos seus times para apresentar feedback aos seus 
membros e chamar possíveis penalizados. Corneta soou 03 (três) vezes: passaram 15 (quinze) 
minutos de intervalo, os árbitros se posicionarão em campo para dar início à próxima partida. 
Staff 



11.7. Os grupos com 20 ou mais participantes devem ceder 5% de seus membros para atuação 
como Staff das Batalhas Massivas, para garantir um número proporcional ao de jogadores. Os 
staffs podem ser rotativos, desde que se mantenha a proporção e que todos tenham recebido 
as instruções sobre a função.  
11.8. Os staff serão responsáveis por recolher, organizar, distribuir e guardar equipamentos 
abandonados espalhados pelo campo em cada partida.  
11.9. Haverá um espaço delimitado ao lado do campo para onde serão levados os 
equipamentos abandonados (“Depósito de Equipamentos”), e onde estará o árbitro 
coordenador dos Staff no decorrer das partidas. 10.4.7.4. Os membros que atuarão como staff 
devem se dirigir ao Depósito de Equipamentos para distribuição de posições. Os staff da 
primeira partida devem estar presentes no Depósito de Equipamentos às 13h45 e os demais 
devem comparecer ao local no máximo até a corneta soar (02) duas vezes. 
 
12. REGRAS DE COMBATE 
As regras básicas de combate das atividades programadas estão ilustradas na imagem a 
seguir: 

 
12.1. Áreas Proibidas: cabeça pescoço, genitais e seios (mulheres). Quem realizou o ataque é 
punido e considerado “morto” até o final da rodada.  
12.2. Área Fatal: torso. O jogador que recebeu o golpe é considerado “morto” até o final da 
rodada.  
12.3. Áreas de Ferimento: braços e pernas. O jogador que for atingido no braço deve colocá-lo 
para trás de seu tronco e não poderá utilizá-lo até o final da rodada. O jogador que for atingido 
na perna não poderá mais se locomover, mantendo a perna que não foi atingida sempre em 
contato com o solo, podendo apenas mover a perna “ferida”.  



12.4. Caso o jogador seja atingido 02 (duas) vezes em uma Área de Ferimento, arraste a perna 
“ferida” ou retire a perna saudável do solo ele será considerado “morto” até o final da rodada.  
12.5. Áreas Neutras: mãos e pés. O jogador atingido na mão não sofrerá dano se a mão 
atingida estiver empunhando sua arma. Caso contrário, o golpe causará dano ao seu braço. O 
jogador que for atingido no pé não sofrerá dano se o seu pé estiver em contato com o solo, 
caso contrário o golpe causará dano à sua perna. 
12.6. Será considerado golpe qualquer tipo de toque entre a área de dano e o corpo. 
12.7. Em caso de dúvida sobre quem atingiu o oponente primeiro, os dois jogadores deverão 
se retirar do campo.  
12.8. Será considerado válido golpe que atingir equipamento que se encontra junto ao corpo e 
não está sendo manuseado pelo jogador.  
12.9. Não é permitido anunciar o resultado suposto do seu golpe (ato conhecido como “cantar 
golpe”, ex.: “Acertei o seu braço!”, “Você morreu!”, etc). Cantar golpe gera discussão e 
atrapalha o andamento da partida. Identifique o grupo do qual o jogador faz parte e comunique 
ao representante do seu grupo para que ele reporte ao Corpo de Árbitros.  
12.10. Jogadores que usarem excesso de força nos golpes serão advertidos ou penalizados, 
de acordo com a gravidade do ocorrido.  
12.11. Todo jogador “morto” deverá se locomover até o cemitério do seu time, localizado fora 
do campo de jogo, através da área de segurança. O jogador deverá carregar seu equipamento 
de combate de forma invertida (segurando-o pela lâmina) até chegar ao local (para arcos e 
lanças, deixará o Equipamento acima da cabeça ou apontada para cima, com a outra mão livre 
e espalmada para cima) sinalizando que o jogador está “morto”.  
12.12 Todo jogador “morto” deve permanecer no cemitério, sempre sentado, para não 
confundir os demais jogadores.  
12.13. Cada participante poderá carregar qualquer combinação de até 03 (três) equipamentos 
de combate durante as batalhas, podendo utilizar no máximo 02 (dois) equipamentos 
simultaneamente.  
12.14. É proibido usar simultaneamente, na mesma mão/braço, equipamento que causa dano e 
escudo ou bloqueador. 
12.15. Sobre arcos e flechas 
Cada flecha conta como golpe apenas no primeiro ponto de contato, desde que atirada com o 
arco. Golpe que atingir mão de arqueiro com flecha armada não contará ponto. A aljava não 
protege o arqueiro de golpes, mas o arqueiro poderá se defender com o arco. É proibido pegar 
flechas do chão durante a partida, tanto flechas próprias como flechas de outros jogadores e 
utilizá-las na mesma partida. Nenhum arco causa dano, mesmo que revestido com espuma. 
Arqueiros têm direito a no máximo 08 (oito) flechas, e a 01 (um) outro equipamento médio de 
ataque (ex.: espada, machado, maça). Haverá um staff que recolherá flechas do campo de 
batalha e as colocará em uma área específica para este fim. É recomendado que os jogadores 
personalizem suas flechas para facilitar a identificação. 
 
 
13. REGRAS DE CONDUTA 



13.1. Jogadores não devem fazer movimentos que coloquem em risco a segurança dos 
participantes, dos árbitros, dos staff e dos transeuntes (ex.: girar lança, arremessar 
Equipamentos etc). 
13.2. É recomendado não participar das atividades de combate com objetos nos bolsos. A 
organização do Encontro designará um responsável por receber e guardar em local seguro 
objetos perdidos durante as atividades (“Achados e Perdidos”), comprometendo-se a 
disponibilizar uma relação de objetos perdidos. 
1.3. Os jogadores não devem discutir com os árbitros ou com outros jogadores.  
13.4. Qualquer tipo de problema durante as atividades programadas deverá ser reportado pelos 
representantes de grupos ou mercenários à Cavalaria do Draikaner.  
13.5. Violência física ou verbal é inaceitável e acarretará penalidade ao jogador.  
13.6. Não será tolerada nenhuma forma de discriminação ou preconceito de qualquer natureza.  
13.7. Não será permitido fumar nas áreas de jogos delimitadas. Um jogador com pulseira que 
desrespeitar esta regra poderá ser suspenso da atividade em execução. É recomendado não 
fumar usando tabardo ou uniforme de grupo.  
13.8. Não será permitido o consumo de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas durante o Encontro, 
assim como a participação de pessoas sob efeitos das mesmas nas atividades. A violação 
desta regra acarretará a perda da pulseira de identificação do participante com consequente 
suspensão permanente das atividades programadas restantes. 
 
 
 
14. INFRAÇÕES E PENALIDADES 
Serão aplicados tipos diferentes de penalidades, exclusivamente pela Cavalaria do Draikaner 
em conjunto com os Árbitros Centrais, de acordo com a gravidade das infrações e atitude do 
jogador. Todo tipo de problema não previsto pelo Manual deverá ser encaminhado ao 
representante de cada grupo, que o levará até um dos árbitros. 
14.1. Nível 1 Infrações: estar na condição de "morto" e interferir verbalmente no jogo; trocar de 
equipamento com outros jogadores durante a partida; estocar o oponente e não recuar a haste 
etc). Penalidades: o jogador receberá advertência verbal. Cada jogador poderá sofrer apenas 
uma advertência verbal durante as batalhas massivas. 
14.2. Nível 2 Infrações: anunciar o golpe que supostamente acertou ("cantar golpe"); aplicar 
golpe, válido ou não, com excesso de força; sofrer golpe válido e não perder o membro 
atingido, ou não sair do campo em caso de “morte”; questionar ordem de árbitro durante a 
partida; pegar flecha do chão e utilizá-la na mesma partida; andar fora do limite de campo e 
continuar lutando; ser reincidente de nível 1. Penalidades: o jogador será expulso da partida em 
que foi cometida a infração e receberá advertência verbal. 
14.3. Nível 3 Infrações: aplicar golpe em áreas proibidas do corpo e continuar lutando; segurar 
o equipamento de outro jogador com o corpo; segurar a vestimenta de outro jogador; avançar 
individualmente em alta velocidade a partir de uma distância maior que 01 (um) metro, e jogar o 
corpo contra o de outro jogador, usando qualquer equipamento (“carga”); avançar em grupo e 
em alta velocidade, a partir de qualquer distância, e jogar o corpo contra o de outro jogador, 
usando qualquer equipamento (“carga” em grupo); ser reincidente de nível 2. Penalidades: o 



jogador será expulso da partida em que foi cometida a infração, receberá advertência verbal e 
não participará da partida seguinte. Somente os árbitros centrais têm poder para aplicar 
penalidade nível 3. 
14.4. Nível 4 Infrações: agredir verbal ou fisicamente qualquer jogador, árbitro, grupo, 
convidado ou observador que estejam dentro ou fora do campo; desrespeitar penalidade 
aplicada de nível 3; ser reincidente de infração nível 3. Penalidade: suspensão das atividades 
programadas do Encontro. Somente os árbitros centrais têm poder para aplicar penalidade 
nível 4. 
 
15. PRIMEIROS SOCORROS 
A organização do VIII EPS disponibiliza um kit de primeiros socorros para cuidados básicos e 
superficiais. Em casos mais graves, a ambulância do parque deve ser acionada. 
 
 
 
16. ACHADOS E PERDIDOS 
Haverá um local fixo na base do Draikaner para entregar e retirar objetos achados e perdidos. 
Fotos de objetos não retirados até o término do VIII EPS serão postadas no evento do EPS no 
Facebook. Os objetos que não forem identificados até o dia 09 de setembro por seus donos, 
serão doados para pessoas em estado de necessidade. 
 
17. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Cabe aos representantes de grupos participantes colaborar para que todos os jogadores, 
especialmente os de seu grupo, cumpram todos os procedimentos e se enquadrem nas regras. 
Todo o andamento do EPS depende do comprometimento de cada jogador em cumprir este 
Tratado para realizarmos um evento divertido e seguro. 
 
18. GUIA DE JOGOS 
Rouba-bandeira 
Serão dois times, cada um com no máximo (15) quinze pessoas (com quantidade de 
equipamentos equilibrada), e cada time possuirá 01 (uma) bandeira. As bandeiras estarão 
dispostas próximas às linhas de fundo do campo, em lados opostos. 
O jogador que pegar a bandeira não deverá atacar enquanto a tiver em mãos, poderá apenas 
se defender sem usar a mão que está segurando a bandeira para isso. Quem estiver 
carregando a bandeira terá apenas 01 (um) ponto de vida (“hit kill”). 
Quando o jogador “morrer”, deverá ir para área de “respawn” localizada fora do campo, 
aguardar 10 segundos, e voltará ao jogo somente depois de passar pela bandeira da base de 
seu time. Em caso de não ter bandeira na base, o jogador deve aguardar fora do campo, no 
“respawn”. 
É proibido arremessar a bandeira, que deverá ser passada para outro jogador apenas de mão 
em mão. Caso o jogador “morra” segurando a bandeira, deverá colocá-la no chão à sua frente 
sem atrapalhar qualquer outro jogador que tente pegá-la. 



Somente no Rouba-bandeira será permitido arrastar a perna que foi atingida por golpe, visando 
a dinâmica do jogo. 
Cada partida será encerrada quando um dos times possuir as 02 (duas) bandeiras em sua 
base ou atingir 07 (sete) minutos de duração. 
Caso nenhum time tenha as duas bandeiras em sua base ao final da partida, será constatado 
empate e será dado início a uma nova partida. 
Os dois times em campo poderão jogar um contra o outro durante no máximo (três) partidas 
consecutivas. 
10 x 10 
Serão dois times, cada um com 10 (dez) pessoas, sendo 03 (três) espadachins, 03 (três) 
escudeiros, 03 (três) lanceiros e 01 (um) arqueiro. Em caso de não haver arqueiro em um dos 
times, os dois devem entrar em consenso sobre qual tipo de equipamento terá mais uma 
unidade no time. 
Cada partida será encerrada quando um dos times não tiver mais membros “vivos” em campo. 
Os dois times em campo poderão jogar um contra o outro durante no máximo (três) partidas 
consecutivas, sem limite de tempo. 
Batalha na Ponte 
Serão dois times, cada um com no máximo 20 (vinte) pessoas e com quantidade de 
Equipamentos equilibrada. 
O campo será composto por dois corredores unidos nas extremidades, simulando duas pontes 
paralelas. 
O jogador que pisar na fita zebrada ou na área neutra será considerado “morto”. Cada partida 
será encerrada quando um dos times não tiver mais membros “vivos” em campo. Os dois times 
em campo poderão jogar um contra o outro durante no máximo (três) partidas consecutivas, 
com limite de 10 (dez) minutos de duração. 
Batalhas Massivas 
O início de cada partida será marcado pelos estandartes de grupos apontados para cima, 
seguidos por contagem regressiva de 10 segundos e o apito dos árbitros. 
O final de cada partida será marcado pelo apito dos árbitros. O intervalo máximo entre partidas 
será de 15 (quinze) minutos, e será marcado por cornetas. Quando a corneta soar 01(uma) 
vez, passaram-se 05 (cinco) minutos; quando soar 02 (duas) vezes, passaram-se 10 (dez) 
minutos; quando soar 03 (três) vezes, passaram-se 15 (quinze) minutos, e os árbitros estarão 
novamente em campo com os bastões apontados para cima. 
As partidas serão paralisadas somente em situação de risco aos participantes, acidente grave 
ou possibilidade de atropelamento. 
Caso um jogador perceba que outro participante está machucado ou em situação de perigo, 
deve cruzar os braços acima da cabeça como sinal de ajuda aos árbitros. O jogador 
machucado deve ser acompanhado para uma área de segurança o mais rápido possível por 
um árbitro ou por qualquer outro jogador. 
O jogador machucado não poderá retornar na mesma partida. Caso um jogador “vivo” saia do 
campo acompanhando alguém machucado, só poderá retornar à partida acompanhado de um 
árbitro, entrando pela linha do campo que estiver atrás de seu próprio time. 


