
MSI 2017 

Fase de Entrada: São Paulo, 28 de abril a 06 de maio (Estúdios CBLoL - R. 

Mergenthaler, 1000 - Vila Leopoldina) 

Ingressos: Livepass, a partir de 20 de fevereiro às 13h 

Valores: R$ 80 (Setor Único)* 

Fase de Grupos e eliminatórias: Rio de Janeiro, 10 a 21 de maio (Jeunesse 

Arena – Ex-Rio Arena - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da 

Tijuca) 

Ingressos: Livepass, a partir de 20 de fevereiro às 13h 

Valores: 

- 10 a 14 de maio 

R$ 80 (Setor 1)* 

- 19 a 20 de maio 

R$ 100 (Setor 1)* 

R$ 80 (Setor 2)* 

- 21 de maio 

R$ 140 (Setor 1)* 

R$ 120 (Setor 2)* 

*Estudantes e idosos maiores de 60 anos têm direito a meia-entrada, conforme 

legislação brasileira 

O torneio será dividido em duas partes: São Paulo e Rio de Janeiro. 

Começamos com a Fase de Entrada, de 28 de abril a 6 de maio em São Paulo, 

com 10 times. Os 3 melhores vão se classificar para enfrentar outros 3 times 

que aguardam na Fase de Grupos, de 10 a 14 de maio, no Rio de Janeiro. Na 

sequência, os quatro melhores avançam para a Fase Eliminatória no Rio, de 19 

a 21 de maio.  

No total, serão 13 times, um de cada região do mundo, mostrando o melhor do 

Lolzinho profissional. Para mais informações sobre formato, mudanças e o que 

está em jogo no MSI 2017 leia o nosso artigo completo da competição. 

Em São Paulo, os jogos acontecerão nos estúdios do CBLoL (Vila Leopoldina), 

modificado para receber a torcida. Já a Fase de Grupos, no Rio de Janeiro, 

http://br.lolesports.com/noticias/b461ab00-bacd-48bc-ad99-af256364ae7c


será coroada no incrível estádio olímpico Jeunesse Arena (antigo Rio Arena, 

localizado na Barra da Tijuca). 

Além dos atletas internacionais, também daremos chances para jogadores do 

mundo inteiro participarem da torcida. Estamos selecionando uma quantidade 

de ingressos exclusivamente para visitantes internacionais, que será 

disponibilizada para venda em março: 

 Devido a regulações locais, passaportes internacionais (brasileiros não 

serão necessários) serão exigidos para compras do exterior; 

 Compras internacionais só serão possíveis via email; 

 Tenha certeza de que seu cartão de crédito aceita cobranças 

internacionais. 

 Mais informações sobre vendas internacionais serão disponibilizadas em 

março. 

Para informações mais detalhadas sobre o MSI, leia abaixo o nosso guia de 

Perguntas Frequentes do evento, que ainda será atualizado com mais 

informações adiante. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

Quando e onde será o MSI 2017 mesmo? 

Teremos duas fases: a primeira (Fase de Entrada) acontecerá em São Paulo, 

de 28 de abril a 6 de maio, nos Estúdios CBLoL. Já a segunda parte do MSI, no 

Rio de Janeiro, será dividida entre Fase de Grupos (10 a 14 de maio) e 

Eliminatórias (19 a 21 de maio). 

Qual a idade mínima para ir ao MSI? 

Não há restrições de idade para ir ao MSI, no entanto menores de 14 anos 

devem estar acompanhados dos responsáveis legais. 

Crianças de colo precisam pagar entrada? 

Não, crianças de colo de até 3 anos de idade não precisam comprar ingressos 

e poderão entrar com seus pais, devendo ficar em seu colo durante o evento. É 

necessário apresentar certidão de nascimento da criança de colo, seguido da 

identificação e ingresso dos responsáveis. 



Quando começará a venda dos ingressos e onde posso comprar meu 

ingresso? 

As vendas de ingressos para o MSI (tanto Fase de Entrada em São Paulo, 

como as Fases de Grupo e Eliminatória no Rio de Janeiro) se iniciarão no 

próximo dia 20 de fevereiro, segunda-feira. A venda acontecerá: 

 No site da LivePass (www.livepass.com.br) a partir das 13h; 
 No aplicativo móvel da LivePass (disponível na Apple Store e no Google 

Play) a partir das 14:30h; 
 Nos pontos de venda física da LivePass a partir das 13h; consulte 

localização e horários de funcionamento 
em http://www.livepass.com.br/pontos/ 

Eu preciso fazer um cadastro no site da Livepass para comprar meu 

ingresso? 

Sim, a LivePass requer o preenchimento de cadastro antes da realização da 

compra dos ingressos. Recomendamos que você crie seu cadastro no site da 

LivePass antes do dia de compra dos ingressos, para que você não precise 

fazer esta operação no ato da compra dos ingressos. 

Quais os meios de pagamento para a compra de ingressos do MSI? 

Só serão aceitos cartões de crédito para a compra dos ingressos. 

Como funciona a fila virtual da LivePass? 

Para organizar o processo de venda de ingressos, a LivePass tem uma “fila 

virtual”, que organiza o fluxo de pessoas para a compra de ingressos. A “fila 

virtual” funciona assim: 

1. Às 13h do dia 20/02/2017, quando forem abertas as vendas de ingresso, 
o site da LivePass criará uma “fila virtual”, organizando em ordem de 
chegada todos os interessados na compra de ingressos, e informará a 
cada pessoa sua posição na fila. Quando chegar a sua vez de entrar na 
página de compra de ingressos, seu navegador será automaticamente 
atualizado; 

2. Após a atualização, você terá 12 minutos para comprar seus ingressos 
para o MSI. Durante todo o tempo da compra, você será informado do 
tempo restante para que você conclua a aquisição do seu ingresso. Se 
este tempo se esgotar a efetivação da compra, a transação será 
cancelada e você precisará retornar à “fila virtual” para começar o 
processo novamente. 

ATENÇÃO: é muito importante que você não saia ou atualize seu navegador 

em nenhum momento durante a espera e compra dos ingressos, pois assim 

você perderá seu lugar na fila. 

http://www.livepass.com.br/
http://www.livepass.com.br/pontos/


Como posso retirar meu ingresso comprado pela internet (Livepass)? 

Existem duas formas de retirada dos ingressos: 

- Impressão do ingresso: os ingressos comprados pelo site da Livepass 

poderão ser impressos e apresentados na entrada do evento. 

- Retirada no local do evento: os ingressos comprados pela internet poderão 

ser retirados no local dos eventos, mediante apresentação de documento de 

identificação e o cartão de crédito utilizado na compra. As bilheterias dos 

eventos estarão disponíveis para a retirada dos ingressos da seguinte forma: 

 São Paulo (Estúdio CBLoL): de 28/04 a 06/05, das 09h00 às 17h00 
 Rio de Janeiro (Jeunesse Arena): de 08/05 a 21/05, das 09h00 às 17h00 

Não serão aceitas imagens dos ingressos em celulares, tablets ou 

computadores para entrada no evento, apenas impressões em papel ou 

ingressos físicos. 

Há limite de quantidade para a venda de meias-entradas? 

Não, não há limite de quantidade de ingressos disponíveis para a venda de 

meias-entradas, todos os elegíveis à meia-entrada (conforme a legislação) 

poderão adquirir seus ingressos pagando meia-entrada. 

Os ingressos do MSI também darão direito a skins do League of 

Legends? 

Não haverá distribuição de skins na compra de ingressos para o MSI (São 

Paulo ou Rio de Janeiro). 

Os lugares são marcados? Quero assistir os jogos com meus amigos. 

Sim, se você quer assistir e torcer ao lado de seus amigos vocês precisarão 

comprar os ingressos juntos. No site da Livepass você poderá utilizar o mapa 

de assentos para escolher seu lugar. 

Qual a validade do meu ingresso? Os ingressos são específicos para 

cada dia? 

Seu ingresso é válido para apenas um dia. Ou seja, se você comprar o 

ingresso do dia 28 de abril (sexta-feira) ele só poderá ser utilizado neste dia; se 

quiser assistir a partida do dia 29 você precisará comprar um específico para a 

mesma. 

Comprei meu ingresso mas não poderei ir ao MSI. É possível devolver os 

ingressos e receber de volta o valor pago? 



A devolução só será possível em até 7 dias após a compra dos ingressos, 

diretamente com a Livepass. 

Haverá reserva ou venda especial de ingressos para caravanas? 

Não haverá venda de ingressos para caravanas. 

A Lei da Meia-Entrada do Estado do Rio de Janeiro, é válida para o MSI? 

Sim, além da meia-entrada instituída por Lei Federal, as leis estaduais em vigor 

no Rio de Janeiro também são aplicáveis e garantem meia-entrada para 

menores de 21 anos (mediante apresentação de qualquer documento oficial 

com foto), idosos com idade superior a 60 anos (mediante apresentação de 

documento oficial com foto que comprove idade superior a 60 anos) e 

professores da rede pública municipal (mediante apresentação de carteira 

funcional emitida pela Secretaria Municipal de Educação). Todos os 

documentos que comprovam a elegibilidade à meia-entrada devem ser 

apresentados na entrada do evento. 

Quantos ingressos posso comprar? 

Serão disponibilizados até 4 ingressos por CPF/Passaporte para cada dia. 

Quando será divulgado o calendário dos jogos? 

Divulgaremos o calendário de jogos nos próximos dias. 

Quais os horários de abertura dos portões e início dos jogos? 

Os portões serão abertos com 2 horas de antecedência ao início dos jogos em 

São Paulo (estúdios CBLoL). No Rio de Janeiro (Jeunesse Arena), serão 3 

horas de antecedência ao início dos jogos, conforme apresentado na tabela a 

seguir. 

Quais são os lugares que estarão disponíveis para venda? 

Para a Fase de Entrada em São Paulo todos os assentos estarão disponíveis. 

Já para a Fase de Grupos no Rio de Janeiro, apenas o Setor 1 estará liberado. 

Na Fase Eliminatória do Rio de Janeiro, teremos liberados o Setor 1 e o Setor 2 

a partir do dia 20 de fevereiro. 

 


