
REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

1.1. Poniższy Regulamin Turnieju dotyczy rozgrywek turnieju League of Legends.

1.2. Organizatorem turnieju jest Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie.

1.3. Wszelkie spory oraz sytuacje nieuregulowane w niniejszym regulaminie

rozstrzygane będą przez organizatorów.

1.4. Turniej League of Legends rozgrywany na platformie EU Nordic & East na

aktualnym w danym dniu patchu w angielskiej lub polskiej wersji klienta.

1.5. Każdy uczestnik turnieju musi dostarczyć uzupełniony Załącznik nr 1 do

regulaminu turnieju - oświadczenie podpisane przez rodziców/opiekunów

prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich) lub przez samego uczestnika

(w przypadku osób pełnoletnich) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

oraz wykorzystanie wizerunku. Uczniowie bez podpisanych oświadczeń nie

będą dopuszczeni do gry.

1.6. Zgłoszenie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego

regulaminu.

1.7. Udział w turnieju jest otwarty dla każdej osoby obecnie uczęszczającej do

PZS 2 w Kościerzynie.

1.8. Osoby spoza szkoły (w tym jej absolwenci) nie mają możliwości udziału w

turnieju.

2. Zasady uczestnictwa

2.1. Drużyna musi składać się z pięciu osób w składzie podstawowym.

2.2. Drużyna ma prawo do zgłoszenia jednego gracza rezerwowego.

2.3. Drużyny zobowiązane są do wyznaczenia swojego kapitana podczas

rejestracji.

2.4. Każdy z graczy musi mieć konto na serwerze EUNE z co najmniej 20

postaciami.

2.5. Gracze zarejestrowani na turniej nie mogą posiadać nicków naruszających

regulamin gry League of Legends. Oceny dokonują organizatorzy na

podstawie danych podanych przy rejestracji.

3. Turniej

3.1. Rejestracja na turniej trwa do 27 września 2021 roku.

3.2. Jedna osoba nie może być w dwóch lub więcej drużynach.

3.3. Turniej będzie składał się z fazy grupowej i fazy drabinkowej.

3.4. Losowanie grup odbędzie się 29 września 2021 roku.



3.5. We wszystkich grach obowiązującym trybem jest Tournament Draft.

3.6. Systemem rozgrywek jest 5v5. Oznacza to, że obie drużyny muszą posiadać

minimum pięciu graczy aby móc wziąć udział w rozgrywkach.

3.7. Mecze w grupach będą rozgrywane w formacie bo1, a w drabinkach w

formacie bo3.

3.8. Dalsze informacje dotyczące turnieju i rozgrywek będą podawane przez

Discorda.

3.9. W przypadku zdarzeń losowych organizatorzy mogą zarządzić rematch lub

unieważnić mecz.

4. Rozgrywki i przebieg gry

4.1. Cały turniej drużyny rozgrywają w niezmienionych składach podanych przy

rejestracji zespołu. Istnieje możliwość substytucji graczy na rezerwowych

przed meczami.

4.2. Gracze zobowiązują się do grania podczas turnieju wyłącznie na swoich

kontach (jeżeli nastąpi zmiana zawodników należy przelogować się na swoje

konto).

4.3. Zezwala się na użycie zagrania placeholder. Placeholdery podawane są

przez kapitanów na chacie w kliencie gry. Przed rozpoczęciem wyboru

bohaterów należy powiadomić o użyciu placeholdera.

4.4. Po wejściu do gry obowiązuje bezwzględny zakaz restartowania rozgrywki.

4.5. Każdej drużynie przysługuje jedna pauza na mecz. Podczas meczu w szkole

mogą one trwać do 3 minut, a podczas meczu online do 10 minut.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Organizatorzy turnieju rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w

regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona.

…………………………………………….

Podpis uczestnika turnieju


