REGULAMIN II POWIATOWEGO TURNIEJU CS:GO

§1
WSTĘP
1. Organizatorem II Powiatowego Turnieju CS:GO (zwanego dalej: Turniejem) jest III
Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach (zwane dalej: Organizatorem).
2. Turniej dotyczy elektronicznej rozgrywki sieciowej w grze Counter Strike Global Offensive.
3. Celem Turnieju jest wyłonienie najlepszego najlepszej drużyny oraz promocja e-sportu
wśród mieszkańców Starachowic.

§2
MIEJSCE I TERMINY ROZGRYWANIA TURNIEJU
1. Turniej rozgrywany będzie w budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Glinianej
10a w Starachowicach.
2. Turniej odbędzie się w dniach 20 - 21 czerwca 2018 roku.
3. Godzina rozpoczęcia Turnieju to: 10:00.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU
1. Turniej jest ogólnodostępny. Warunkiem udziału jest zgłoszenie 5-osobowej drużyny
i wypełnienie dokumentacji zgłoszeniowej, ponadto minimalny wiek graczy, którzy mogą
przystąpić do Turnieju to 15 lat.
2. W drużynie może być maksymalnie 5 osób. Każda drużyna musi posiadać kapitana, który
wchodzi w skład drużyny.
3. Zawodnik może przynależeć maksymalnie do jednej drużyny w Turnieju.
4. Zawodnik nie może zmieniać drużyny w trakcie trwania Turnieju.
5. Zgłaszanie drużyn odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu: (41) 274 51 16.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 14.06.2018r. W zgłoszeniu należy podać:
• nazwę drużyny
• kapitana drużyny
• skład osobowy drużyny: imię, nazwisko, telefon kontaktowy
6. Minimalna liczba drużyn niezbędna do rozegrania Turnieju to 8.
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§4
WYPOSAŻENIE GRACZY
1. Dopuszcza się używanie przez uczestników własnego sprzętu w postaci:
• klawiatura
• mysz + podkładka
• słuchawki
2. Organizator zapewnia jedynie stanowiska wyposażone w komputer, monitor, standardową
klawiaturę, słuchawki oraz mysz. Organizator nie zapewnia podkładek pod mysz.

§5
ZASADY GRY
1. W przypadku zgłoszenia 8 drużyn Turniej zostanie rozegrany w ciągu jednego dnia (20
czerwca 2018), w przypadku dwunastu drużyn Turniej zostanie rozegrany w ciągu dwóch dni
20 i 21 czerwca.

2. Drużyny zostaną podzielone na grupy wg poniższego schematu:
• 12 drużyn:

• 8 drużyn:
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3. Przydział drużyn do poszczególnych grup zostanie dokonany przed Turniejem przez
losowanie.
4. Pula map turniejowych: de_inferno, de_dust2, de_cache, de_cobblestone, de_mirage,
de_train, de_overpass.
5. Kapitanowie drużyn wybierają mapy poprzez odrzucenie niepożądanych lokacji
w komentarzach do meczu.
6. Mecz jest rozgrywany do momentu, w którym jedna z drużyn osiągnie bilans 9 rund.
7. Pomiędzy pierwszą, a drugą połową drużyny mają prawo do 5 minutowej przerwy.
8. Każda drużyna może skorzystać z pauzy w ciągu jednej połowy (2 pauzy w ciągu jednego
meczu), jednakże suma pauz nie może być dłuższa niż 4 minuty.
9. O stronie, po której będzie walczyła każda drużyna w pierwszej rundzie meczu (terroryści
lub antyterroryści) decyduje runda nożowa, która musi zostać rozegrana na początku meczu.

§6
NAGRODY
1. W Turnieju przewidziano puchary przeznaczone dla 3 zwycięskich drużyn.
2. Dodatkowo członkowie drużyn, które zajmą miejsca od 1 do 3 otrzymają nagrody
rzeczowe w postaci sprzętu dla graczy.
3. Każda drużyna, która weźmie udział w Turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom za
uczestnictwo w Turnieju.
4. Wśród uczestników najlepszych drużyn zostaną rozdane bilety do kina Helios w
Starachowicach.

§7
PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Zabrania się używania nazw graczy oraz drużyn o wulgarnej treści.
2. Zabrania się używania czatu w celu zirytowania, dekoncentracji czy obrażania
zawodników/drużyny przeciwnej.
3. Zabrania się wykorzystywania błędów gry.
4. Używanie wspomagaczy (Cheatów) do gry spowoduje dyskwalifikację drużyny.
5. Zakaz używania tzw. texturePack’ów które mogą ułatwiać grę.
6. Zakaz spożywania napojów przy stanowiskach.
7. Zakaz niszczenia sprzętu należącego do Organizatora.
8. Decyzje sędziego nie podlegają dyskusji.
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9. W siedzibie Organizatora obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu
10. Każdy problem, bądź niezgodność należy kierować do sędziego Turnieju zawodów.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Poprzez zgłoszenie drużyny jej członkowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach związanych z organizacją Turnieju oraz promocją organizatora Turnieju.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, jeżeli
zmiany te będą korzystne dla uczestników Turnieju. Organizator w miarę posiadanych
możliwości technicznych i finansowych zobowiązuje się poinformować uczestników o
dokonanej zmianie.
3. Regulamin Turnieju jest dostępny w formie drukowanej w siedzibie Organizatora oraz w
formie elektronicznej na stronie http://www.centrumgalardia.com.pl
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez komisję
sędziowską powołaną przez organizatora Turnieju.
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