Regulaminfazyonline
§1

Eliminacjerozpocznąsiędnia20.11.2017r.izakończąsiędnia3.12.2017r.

§2

Warunkiem przystąpienia do eliminacji jest rejestracja drużyny, wpłacenie wpisowego oraz
spełnieniewszelkichwarunków
Organizatora.

§3

Eliminacje będą rozgrywane systemem podwójnej eliminacji, na podstawie rozgrywek
eliminacyjnych zostanie wyłonione 12 drużyn, pozostałe 4 drużyny do turnieju offline
zostaniewyłonioneprzezOrganizatora.

§4

Rundyeliminacyjnebędąrozgrywanewcyklu7dniowym

§5

W wypadku gdy drużyny nie są w stanie dogadać się co do terminu spotkania, zostanie on
narzuconyprzezsędziegownastępującysposób
§a ostatnidzieńprzeznaczonynarozegraniekolejkirozgrywek
§b wgodzinach18-22

§6

Serwer na którym zostanie rozegrany pojedynek eliminacyjny wybiera administrator
rozgrywek.

§7

Osoba wyznaczona jako kapitan drużyny zwana dalej Kapitanem odpowiada za osoby
należącedodrużyny.

§8

Kapitan jest reprezentantem swojej drużyny i odpowiada za swoją drużynę przed Sędziami,
AdministratoramiorazOrganizatorami.

§9

Jedengraczmożenależećtylkoi
wyłączniedojednejdrużyny.

§10 Drużyna ma obowiązek stawić się na check-in 15 minut przed planowaną godziną
rozpoczęciameczu,wprzeciwnymraziemeczzostanieoddanywalkowerem.
§11 Surowo zabronione jest obrażanie przeciwnika oraz pisanie tekstów ogólnie uznawanych za
niepoprawne (szerzenie treści nazistowski, faszystowskich, antysemickich, rasistowskich,
homofobicznychitd.).
§12 Celowewydłużanieprzygotowywaniadomeczu,bądźsamejrozgrywkijestzakazane.
§13 Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu eliminacji,
jednakże Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu
eliminacji, jeżeli nastąpiły one na skutek zdarzeń niezależnych od Organizatora oraz zdarzeń,
którychniemógłprzewidziećlubktórymniemógłzapobiec.

Regulaminrozgrywekonline
§1

RozgrywkionlinebędąrozgrywanesystememBO3

§2

Każdadrużynaskładasięz5zawodnikówimaksymalnie2rezerwowych.

§3

Mapy:
●
●
●
●
●
●
●

de_inferno
de_train
de_mirage
de_cache
de_nuke
de_overpass
de_cobblestone

§4

MeczeBO3:kapitanowiebanują
mapynazasadzieban,ban,pick,pick,ban,ban,decider
a. gdydrużynawybieramapę,toprzeciwnikwybierastronę
b. naostatniejmapieowyborzestrondecydujerundanożowa

§5

NaserwerzekorzystamyzconfiguzbliżonegodoCS:GOESL5vs5
zmiany:
● mp_overtime_maxrounds6//3rundynastronęwdogrywce
● mp_overtime_startmoney10000//10k$nastartstronywdogrywce
Linkdopełnegoconfiguservera
gamesunited.net/config

§6

Prawidłoweustawieniagraczypodczasmeczupowinnywyglądaćnastępująco:
● cl_interp0
● cl_interp_ratio1
● cl_cmdrate128
● cl_updaterate128
● rate196608
Podstawowewartościkomendmogąbyćzmienianetakdługo,dopókiniedająprzewagiw
grze,cojestrównoznacznezoszustwem.

§7

Każdygraczjestzobowiązanydoużywaniakontapodanegowformularzuzgłoszeniowym.

§8

Używanieskryptówjestzabronionezwyjątkiemjumpthrowikupowania.

§9

Jeżeli gracz zostanie wyrzucony z serwera (np. timeout, VAC Auth ERROR, itp.) przed
pierwszym fragiem w pierwszej rundzie, gra zostanie zrestartowana. Jeżeli sytuacja będzie
miała miejsce przed pierwszą krwią w rundzie, to gra zostanie cofnięta, w przeciwnym

wypadku pauza jest włączana z następną rundą i o ewentualnym cofnięciu decyduje Sędzia w
porozumieniuzKapitanamidrużyn.
§10 Aby rozpocząć każdy z graczy musi zgłosić gotowość do gry, używając komendy !ready;
analogicznie,jeżeligraczniejestgotowymożeużyćkomendy!notready.
§11 Aby zrestartować rundę nożową gracze mogą użyć komendy !restart, konieczne jest
potwierdzenieprzezdrugądrużynę.
§12 Drużyna która wygrała rundę nożową jest zobowiązana do użycia komendy !stay, jeżeli chce,
aby
stronyzostałybezzmianoraz!switch,jeżelichce,bystronyzostałyzamienione.
§13 Aby zatrzymać mecz z powodu problemów technicznych należy użyć komendy !stop.
Drużyna przeciwna również musi użyć tej komendy by gra została zatrzymana. Aby wznowić
gręnależyużyćkomendy!continue.
§14 Każda drużyna ma prawo do jednej 45 sekundowej pauzy. Aby taką aktywować należy użyć
komendy!pause.Abywznowićgręnależyużyćkomendy!unpause.
§15 Jeżeli gra zostanie przerwana niezależnie od drużyn, np. crash serwera mecz musi zostać
dograny. Jeżeli jest to możliwe, runda zostaje przywrócona, w przeciwnym wypadku
zaczynamyodwynikuprzedcrashem.
● mp_startmoney5000
● pozostałerundyzostajądokończone
● pozmianiestronwracamydoustawieniamp_startmoney800
§16 Używaniebłędówgrytakichjak:
● przechodzenieprzezściany,dachy,podłogi,chodzenieponiebie
● podsadzaniesięwmiejscach,wktórychwidaćprzezteksturymapynp.ściany,czy
podłogi
● używanieflashbugów
● rzucaniegranatówpodścianamialboteksturami
● pływaniepomapie
● chodzeniepopikselach
Jestzabronioneibędziekaranedyskwalifikacją.
§17 Każdygraczjestzobowiązanydonagraniademazgryiposiadaniakopiiprzez7dniod
zakończeniameczu
§18 Sporyrozstrzyganesąprzezsędziegoalboadministratorarozgrywekwedługnastępującego
schematu
a. Graczezgłaszająkonfliktdlaadministratora
b. Administratorwyznacza
sędziegodoprzeprowadzeniadochodzeniawsprawie
c. Drużynaoskarżonawysyłademagrydrużyniezgłaszającejkonflikt
d. Drużynazgłaszającakonfliktopisujedema,czyli,tickorazzastrzeżenie

e. Napodstawieprzedstawionychdowodów,sędziaprzeprowadzaanalizęsprawyi
podejmujedecyzję.
§19 Uczestnicykorzystajązwłasnychkontsteam.

Regulaminfazyoffline
§1

Turniejodbędziesięwdniach9
i10grudnia2017r.

§2

Warunkiem przystąpienia do turnieju jest rejestracja drużyny, wpłacenie wpisowego oraz
spełnieniewszelkichwarunków
Organizatora.

§3

Uczestnicy biorą udział w Turnieju dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią
przed,podczaslubpoturnieju.

§4

Każdy uczestnik odpowiada za przydzielone mu stanowisko, problemy i usterki niezwłocznie
należyzgłosićSędziemu.

§5

StanowiskogrydladrużynywyznaczaAdministratorrozgrywek.

§6

Każdy uczestnik ma możliwość przyniesienia własnego sprzętu peryferyjnego (klawiatura,
mysz, podkładka, słuchawki, mikrofon). Organizator nie odpowiada za poprawność działania
tegosprzętu.

§7

Organizator nie zobowiązuje się do udostępnienia sprzętu peryferyjnego (klawiatura, mysz,
podkładka,słuchawki,mikrofon).

§8

Osoba wyznaczona jako kapitan/opiekun drużyny zwana dalej Kapitanem odpowiada za
osobynależącedodrużyny.

§9

Kapitan jest reprezentantem swojej drużyny i odpowiada za swoją drużynę przed Sędziami,
AdministratoramiorazOrganizatorem.

§10 Gracz drużyny zakwalifikowanej do turnieju może należeć tylko i wyłącznie do jednej
drużyny.
§11 Drużyna ma obowiązek stawić się na check-in 30 minut przed planowaną godziną
rozpoczęciameczu,wprzeciwnymraziemeczzostanieoddanywalkowerem.

§12 Surowo zabronione jest obrażanie przeciwnika oraz osób zaangażowanych w organizację
imprezywerbalnieorazprzyużyciuczatugry.
§13 W czasie gdy drużyny są przygotowywane do meczu, zawodnicy mają zakaz opuszczania
stanowiskbezzgodyiwiedzyAdministratorabądźSędziegorozgrywki.
§14 Celowewydłużanieprzygotowywaniadomeczu,bądźsamejrozgrywkijestzakazane.
§15 Organizatorzastrzegasobieprawodozmianyharmonogramu.
§16 Zabrania się korzystania z dodatkowego oprogramowania, Organizator zobowiązuje się do
udostępnieniasterownikównajpopularniejszychmarek(RazerSynaps,SteelSeriesEngine).
§17 W czasie rozgrywek zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych (komórki, tablety,
smartfonyitp.).
§18 Do komunikacji drużynowej w czasie rozgrywek używamy serwera TeamSpeak 3
udostępnionegoprzezOrganizatora.
§19 Turniej jest rozgrywany tylko i wyłącznie na sprzęcie przygotowanym przez Organizatora
(komputery,monitory,konsole).
§20 Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju,
jednakże Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu turnieju,
jeżeli nastąpiły one na skutek zdarzeń niezależnych od Organizatora oraz zdarzeń, których nie
mógłprzewidziećlubktórymniemógłzapobiec.

Regulaminrozgrywekoffline
§1

RozgrywkiofflinebędąrozgrywanesystememSingleEliminationBO3

§2

Każdadrużynaskładasięz5zawodnikówimaksymalnie2rezerwowych.

§3

Mapy:
●
●
●
●
●
●
●

de_inferno
de_train
de_mirage
de_cache
de_nuke
de_overpass
de_cobblestone

§4

Mecze BO3: wybór mapy będzie realizowany przy wsparciu strony csgomapveto.com
Kapitanowie drużyn banują po jednej mapie. Następnie wybierają po jednej mapie z
pozostałych, na których zostaną rozegrane mecze. O stronie decyduje drużyna gości (jeżeli
drużyna A wybrała mapę de_xxx, to gościem na tej mapie jest drużyna przeciwna). Następnie
drużyny odrzucają po kolejnej mapie, a dogrywka zostanie rozegrana na ostatniej z map,
stronęwybierazwycięzcarundy
nożowej.

§5

NaserwerzekorzystamyzconfiguzbliżonegodoCS:GOESL5vs5
zmiany:
● mp_overtime_maxrounds6//3rundynastronęwdogrywce
● mp_overtime_startmoney10000//10k$nastartstronywdogrywce
Linkdopełnegoconfiguservera
gamesunited.net

§6

Prawidłoweustawieniagraczypodczasmeczupowinnywyglądaćnastępująco:
● cl_interp0
● cl_interp_ratio1
● cl_cmdrate128
● cl_updaterate128
● rate196608
Podstawowewartościkomendmogąbyćzmienianetakdługo,dopókiniedająprzewagiw
grze,cojestrównoznacznezoszustwem.

§7

Każdygraczjestzobowiązanydoużywaniakontapodanegowformularzuzgłoszeniowym.

§8

Używanieskryptówjestzabronionezwyjątkiemjumpthrowikupowanie.

§9

Wykrycieghostinguprzezsędziówbędziesurowokarane,decyzjanależydoOrganizatora.

§10 Jeżeli gracz zostanie wyrzucony z serwera (np. timeout, VAC Auth ERROR, itp.) przed
pierwszym fragiem w pierwszej rundzie, gra zostanie zrestartowana. Jeżeli sytuacja będzie
miała miejsce przed pierwszą krwią w rundzie, to gra zostanie cofnięta, w przeciwnym
wypadku pauza jest włączana z następną rundą i o ewentualnym cofnięciu decyduje Sędzia
głównywporozumieniuzKapitanamidrużyn.
§11 Aby rozpocząć każdy z graczy musi zgłosić gotowość do gry, używając komendy !ready;
analogicznie,jeżeligraczniejestgotowymożeużyćkomendy!notready.
§12 Aby zrestartować rundę nożową gracze mogą użyć komendy !restart, konieczne jest
potwierdzenieprzezdrugądrużynę.
§13 Drużyna która wygrała rundę nożową jest zobowiązana do użycia komendy !stay, jeżeli chce,
aby
stronyzostałybezzmianoraz!switch,jeżelichce,bystronyzostałyzamienione.

§14 Aby zatrzymać mecz z powodu problemów technicznych należy użyć komendy !stop.
Drużyna przeciwna również musi użyć tej komendy by gra została zatrzymana. Aby wznowić
gręnależyużyćkomendy!continue.
§15 Każda drużyna ma prawo do jednej 45 sekundowej pauzy. Aby taką aktywować należy użyć
komendy!pause.Abywznowićgręnależyużyćkomendy!unpause.
§16 Jeżeli gra zostanie przerwana niezależnie od drużyn, np. crash serwera mecz musi zostać
dograny. Jeżeli jest to możliwe, runda zostaje przywrócona, w przeciwnym wypadku
zaczynamyodwynikuprzedcrashem.
● mp_startmoney5000
● pozostałerundyzostajądokończone
● pozmianiestronwracamydoustawieniamp_startmoney800
§17 Używaniebłędówgrytakichjak:
● przechodzenieprzezściany,dachy,podłogi,chodzenieponiebie
● podsadzaniesięwmiejscach,wktórychwidaćprzezteksturymapynp.ściany,czy
podłogi
● używanieflashbugów
● rzucaniegranatówpodścianamialboteksturami
● pływaniepomapie
● chodzeniepopikselach
Jestzabronioneibędziekaranedyskwalifikacją.
§18 Uczestnicy korzystają z własnych kont steam. Zaleca się wyłączenie SteamGuard lub
włączenie autoryzacji z użyciem tokena mobilnego, w celu uniknięcia problemu z autoryzacją
(Organizatorniedostarczakontzastępczych).
§19 Sędzia może poprosić o ujawnienie rozmowy na steam w czasie meczu. Zaleca się używania
steamwtrybieoffline.
§21 Nagrodydlapierwszychtrzechmiejsc,przedstawiająsięnastępująco:
1miejsce–50%pulinagród*oraznagrodysponsorów
2miejsce–35%pulinagród*oraznagrodysponsorów
3miejsce–15%pulinagród*oraznagrodysponsorów
*przez pulę nagród rozumie się zsumowaną kwotę uzyskaną z wpisowego, zależną od ilości
zapisanychdrużyn.

