
Regulamento do torneio de Supertux

Artigo nº1
Todos os participantes do torneio necessitam de estar inscritos até às 20h00 do dia

24 de Fevereiro de 2023. Inscrições realizadas depois desta hora não serão consideradas.
Inscrições em: https://forms.gle/GJEJUwdg2UGRj6pb6

Artigo nº2
Todos os participantes devem comparecer em frente aos anfiteatros do

Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro à
hora definida no e-mail, que irão receber no dia 25 de Fevereiro de 2023.

Artigo nº3
O torneio está limitado a 50 participantes.

Artigo nº4
Todos os participantes necessitam de ter instalado no seu computador o jogo

Supertux, versão 0.6.3. O jogo poderá ser instalado aqui. Qualquer dificuldade na
instalação do mesmo, podem enviar email para a organização (glua@ua.pt) ou
contactar-nos pelo canal #🐧┋torneio-supertux .

Artigo nº5
No início do torneio, todos os participantes terão de mostrar aos elementos do GLUA

o seu computador para que estes possam verificar a versão instalada, assim como proceder

https://forms.gle/GJEJUwdg2UGRj6pb6
https://goo.gl/maps/oXttegERiY32
https://www.supertux.org/download.html
mailto:glua@ua.pt


ao backup e remoção dos save files existentes nos mesmos. Isto tem como intuito evitar
atividades fraudulentas.

Artigo nº6
O torneio será dividido em 4 fases e uma final.
Os jogadores serão apurados consoante as seguintes regras:

● Na primeira fase jogam todos os participantes, sendo que podem ser
divididos em sessões, consoante o número de inscritos.

● Apenas os jogadores mais rápidos serão apurados para as fases seguintes:
○ Serão apurados 75%, 50% e 25% na primeira, segunda e terceira

fases, respetivamente, dos jogadores inscritos.
● Na última fase serão apurados apenas os 2 concorrentes mais rápidos, que

competirão num face-to-face para o prémio.
● Em cada fase, os concorrentes terão de completar um determinado número

de níveis, a definir pela organização, no menor tempo possível.

Artigo nº7

As fases estão divididas entre as seguintes partes:
1. Do nível “Welcome to Antarctica”/“Bem-vindo à Antártida” até ao nível “Stone

Cold”/“Pedra Gelada”.
a. Entre o nível “A Fork in the Road”/”Um Cruzamento na Estrada” e

“Stone Cold”/“Pedra Gelada” deverá apenas escolher um dos
caminhos na bifurcação.

2. Do nível “23rd Airborne”/”23º Aerotransportado” até ao nível “Entrance to the
cave”/”Entrada para a caverna”.

3. Do nível “Under the Ice”/”Sob o Gelo” até ao nível “End of the Tunnel”/”Fim do
Túnel”.

4. Do nível “A Path in the Clouds”/”Um Caminho nas Nuvens” até ao nível “The
Shattered Bridge”/”A Ponte Destruída”.

a. Nesta fase existe um nível escondido bónus que não é necessário ser
percorrido.

5. A final será constituída pelos níveis “The Castle of Nolok”/”O Castelo de
Nolok” e “No More Mr.Ice Guy”/”Acabou-se Sr. Homem do Gelo”.

Artigo nº8

Durante os intervalos da competição, os participantes deverão deixar os seus
computadores na sala de realização do torneio. Elementos do GLUA ficarão responsáveis
por supervisionar e garantir a segurança dos mesmos.


