
Regulamin Turnieju LEAUGE  of   LEGENDS

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Turnieju jest Klub Uczelniany AZS PWSZ w Elblągu - Sekcja E-sport.
2. Turniej dotyczy elektronicznej rozgrywki sieciowej w grze Leauge of Legends.
3. Celem turnieju jest wyłonienie najlepszego gracza w PWSZ w Elblągu.
4. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Turnieju.

Termin  rozgrywania turnieju 

1. Marzec – kwiecień 2021 rok 
2. Zapisy do dnia 25 marca 2021 roku do godz. 20:00

Uczestnictwo – rejestracja 

1. Uczestnictwo w turnieju należy zgłosić poprzez formularz google forms https://forms.gle/YbdTy6EDmKxg1avF9 
2. Każdy zawodnik zamierzający uczestniczący w meczu, musi zgłosić nazwę swojego konta gry do prowadzącego administratora.

Przebieg rozgrywek

1. Turniej rozgrywany jest w formule 5vs5 na mapie summoner’s rift.
2. Zawodnik może należeć tylko do jednej drużyny uczestniczącej  w turnieju. Jeśli okaże się, że gracz jest w więcej niż jednej 

drużynie na aktywnej pozycji, otrzyma upomnienie z koniecznością zmiany, a drużyny mogą zostać zdyskwalifikowane. 
Zawodnik może znajdować się na liście rezerwowej innej drużyny, ale nie na aktywnie grającej pozycji.

3. Nie wymagane jest w pełni wylvlowane konto (30 level) do uczestnictwa w turnieju.
4. Drużyna musi mieć co najmniej 5 zapisanych członków. Dozwolone są zapisy członków rezerwowych. Drużyna może mieć 

maksymalnie 7 graczy, razem z rezerwowymi
5. W przypadku wykrycia użycia przez gracza multikont do udziału w turnieju w ramach jednej drużyny, gracz zostaje 

dyskwalifikowany.
6. Zapisy drużynowe kończą się tydzień przed datą rozpoczęcia rozgrywek turniejowych. Nie ma możliwości edycji składu drużyny 

po rozpoczęciu pierwszych rozgrywek.
7. Data rozgrywki turniejowej może jednak ulec zmianie. Gdy turniej zostaje przeniesiony na wcześniejszy termin organizator 

zobowiązany jest do poinformowania uczestników co najmniej 24h przed nową datą rozgrywki.
8. Każda drużyna ma tydzień na rozegranie swojej gry turniejowej lub zgłoszenie jakiejkolwiek niedogodności względem 

wyznaczonej daty. Drużyna która nie stawi się w wyznaczonej dacie automatycznie przegrywa mecz walkowerem.
9. Uczestnicy turnieju są zobligowani do przestrzegania zasad fair play, sportowego zachowania, przestrzegania wszelkich procedur 

oraz nieużywania programów ułatwiających rozgrywkę lub możliwość podglądu gry podczas transmisji online.
10. Przed rozpoczęciem rozgrywki każdy kapitan na skrzynkę mailową otrzyma nazwę oraz hasło do gry.
11. Każde spotkanie turniejowe podlega zasadzie rozstrzygającej - do dwóch zwycięstw.
12. W przypadku złamania powyższych zasad, z wyszczególnieniem pkt. 11, gracz otrzymuje upomnienie, a w okolicznościach 

rażących przypadków dyskwalifikację.
13. W powyższej sytuacji, w przypadku braku gracza rezerwowego dyskwalifikowana jest cała drużyna jako niezdolna do 

kontynuowania rozgrywki.
14. Gracz może otrzymać maksymalnie 2 upomnienia w trakcie turnieju. Otrzymanie 2 upomnienia równa się dyskwalifikacji.
15. Uczestnicy wysyłający swoje zgłoszenie udziału akceptują przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu, przez 

organizatorów turnieju.

16. Do turnieju dopuszcza się udział absolwentów PWSZ w Elblągu, którzy zostaną pozytywnie zweryfikowani przez Organizatora 
Turnieju 

Nagrody 

1. Organizator przewiduje nagrody za 3 pierwsze miejsca.

Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Turnieju, jeżeli wyniknęły z przyczyn losowych (np. 
utrata połączenia internetowego) oraz na skutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
3. Wszystkie kwestie sporne nieopisane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Kontakt 

W sprawach związanych z Turniejem: Mariusz Krzyżopolski  e-mail: krzyzopolski.mariusz@gmail.com




