OgólnyRegulaminturnieju
§1

Turniejodbędziesięwdniach9
i10grudnia2017r.

§2

Warunkiem przystąpienia do turnieju jest rejestracja gracza, 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

StanowiskogrydlagraczawyznaczaAdministratorrozgrywek.

§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

Gracz ma obowiązek stawić się na check-in 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia
meczu,wprzeciwnymraziemeczzostanieoddanywalkowerem.

§9

Surowo zabronione jest obrażanie przeciwnika oraz osób zaangażowanych w organizację
imprezywerbalnieorazprzyużyciuczatugry.

§10 W czasie gdy drużyny są przygotowywane do meczu, zawodnicy mają zakaz opuszczania
stanowiskbezzgodyiwiedzyAdministratorabądźSędziegorozgrywki.
§11 Celowewydłużanieprzygotowywaniadomeczu,bądźsamejrozgrywkijestzakazane.
§12 Organizatorzastrzegasobieprawodozmianyharmonogramu.
§13 Zabrania się korzystania z dodatkowego oprogramowania, Organizator zobowiązuje się do
udostępnieniasterownikównajpopularniejszychmarek(RazerSynaps,SteelSeriesEngine).
§14 W czasie rozgrywek zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych (komórki, tablety,
smartfonyitp.).

§15 Turniej jest rozgrywany tylko i wyłącznie na sprzęcie przygotowanym przez Organizatora
(komputery,monitory,konsole).
§16 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.

RegulaminRozgrywekHearthstone
§1

TurniejrozgrywanyjestwformaciedoubleeliminationwsystemieBO5.

§2

Ustawieniaserwera
● Format:Standard
● Serwer:Europa

§3

Każdy gracz jest zobowiązany do korzystania z konta podanego na formularzu
zgłoszeniowym.

§4

Maksymalnaliczbauczestników:32.

§5

Turniejrozgrywanyjestwstandardziebeznajnowszegododatku“KoboldyiKatakumby”.

§6

Każdyzgraczyzobowiązanyjestprzygotować4talie,każdataliazinnąklasąpostaci.

§7

Gracz jest zobowiązany do korzystania z talii wybranych przy zgłoszeniu do turnieju.
Wybraneklasyitalieniemogązostaćzmodyfikowanewczasietrwaniaturnieju.

§8

Przed przystąpieniem do pojedynku gracze informują się o klasach, które przygotowali, a
następnie banują po jednej z nich. W czasie meczu talia zwycięska zostaje wyeliminowana,
wygrywagracz,którywygratrzypojedynki.

§9

Okno gry musi być włączone w trybie “pełnego ekranu” (fullscreen). Minimalizowanie lub
włączanieinnychprogramów(przeglądarkainternetowa,notatnik,itp.)jestzabronione.

§10 Dopuszczasięmożliwośćnotowaniaprzebiegurozgrywkinakartcepapieru,notesieitp.
§11 Dopuszcza się używanie oprogramowania np. decktrackerów, które zapewniają możliwość
śledzeniarozgrywkiwstopniuidentycznymjakużywaniedługopisuikartkipapieru.
§12 Ghostingkaranybędziedyskwalifikacją.

§13 Jeżeli gracz zostanie wyrzucony z serwera (np. Timeout, itp.) mecz zostanie wznowiony, bądź
rozegranynanowo.Celowewychodzeniezgrybędziekaranedyskwalifikacją.
§14 Każdy gracz ma prawo do jednej minutowej pauzy taktycznej między kolejnymi rozdaniami,
bezwychodzeniazlobby.OtakiejprzerwienależypoinformowaćSędziegoiprzeciwnika.
§15 Używaniebłędówgryjestzabronioneibędziekaranedyskwalifikacją.
§16 Przewidujesięmeczotrzeciemiejsce.
§17 Uczestnicy korzystają z własnych kont Battle.net (Organizator nie dostarcza kont
zastępczych).
§18 Każdy gracz jest zobowiązany do poinformowania przeciwnika o swoim nicku lub tagu, ze
względunapotrzebędodaniasię
doznajomychnaBattle.net.
§19 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.

