
 

Turniej ,,League of Legends” 

1. ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA KONKURSU: 

1.1 Turniej jest organizowany przez samorząd uczniowski  

1.2 Rejestracja rozpoczyna się z dniem 11.03.2019 r. i kończy się wraz z dniem rozpoczęcia turnieju. 

1.2.1 Organizator zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia konkursu później niż jest to planowane o 

około tydzień bez konieczności podawania powodu podjęcia takiej decyzji. Również rozstrzygnięcie 

konkursu może ulec przesunięciu w wypadku większej ilości drużyn. 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

2.1 W rozgrywkach będą uczestniczyć pięcioosobowe drużyny. 

2.1.1 Drużyny mogą być rejestrowane jedynie przez organizatora konkursu 

2.1.2 Turniej rozgrywany jest na platformie serwera Europejskiego Północ i Zachód  

2.1.3 Każdy członek musi mieć 30lvl i 25 posiadanych bohaterów 

2.1.4 Muszą być to uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kole 

2.1.5 Podczas rejestracji gracze muszą podać nazwę drużyny, wszystkie(pięć) nazwy kont należące do 

drużyny oraz telefon kontaktowy z kapitanem. 

2.2 Zawody będą rozgrywane w kilku etapach. W każdym etapie obowiązywać będą inne zasady które 

będą ogłaszane na początku każdego z nich. 

2.2.1 W celu zapobiegnięcia oszustwom organizator będzie nagrywał rozgrywkę. 

2.2.2 Rejestracja drużyny jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. 

2.3 Każda drużyna musi wpłacić wpisowe w wysokości 30 złotych za drużynę 

2.4 Wszystkie mecze odbywają się w porozumieniu z Organizatorem (dotyczy m.in. zgody na 

rozpoczęcie konkretnego meczu) na mapie Summoners Rift (5 na 5) DRAFT TURNIEJOWY 

2.5 Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją na wykorzystanie wizerunku 

2.6 Uczestnicy mają obowiązek wstawić się przed meczem na serwerze Teamspeak wskazanym przez 

organizatora turnieju. 

3. WARUNKI DYSKWALIFIKACJI: 

3.1 Z rozgrywki zostanie zdyskwalifikowana każda drużyna która w trakcie rozgrywki będzie 

zachowywać się nie sportowo w trakcie rozgrywki(tzn. poniżanie, wyzywanie czy używanie 

wulgaryzmów) po dostarczeniu wcześniej zrzutu ekranu z gry. 

3.2 Z zawodów zostanie wykluczona również każdy zawodnik który dopuści się oszustwa w postaci 

wyższej modyfikacji klienta gry. 

3.3 Rozłączenie/Disconnect/Pauza 

        a) W przypadku wystąpienia tzw "disconnect" w ciągu pierwszych 2 minut gry bądź nie 

        połączenia się zawodnika gracze zobowiązani są uruchomić pauzę i odczekać 3 minuty. 

        Jeśli zawodnik nie pojawi się drużyna jest dyskwalifikowana. 

        b) W przypadku wykorzystania limitu pauz i wystąpienia "disconnect" gra jest 

        kontynuowana normalnie.  

        c) Każda z drużyn musi być gotowa na ewentualne zakończenie pauzy. Ze względu na 

        krótki czas trwania, nie ma obowiązku pytania przeciwnika o gotowość. 

3.4 Walkower 

        a) Na każdego gracza czekamy max 10 minut od godziny wyznaczonej przez organizatora. 

3.5 Nieuzasadnione użycie pauzy może spowodować nałożenie na drużynę ostrzeżenia, a w przypadku 

powtórzenia przewinienia doprowadzić do dyskwalifikacji drużyny. 

3.6 Gra nie może się rozpocząć, dopóki Organizator nie dołączy do pokoju gry. 

 



 

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY. 

4.1 Rozstrzygnięcie każdego z etapów zostanie rozstrzygnięte na podstawie wygrania meczu 

systemem Best of 3 (3 mecze do 2 wygranych) 

4.2 Przewidywane nagrody to punkty „Riot Points” dla zwycięskiej drużyny, puchar i medale.  

4.3 Dla drugiego i trzeciego miejsca przewidziane są puchary i medale. 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Konkursu, określone w 

niniejszym Regulaminie. 

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed zamknięciem rejestracji lub do 

wcześniejszego zakończenia Konkursu, powiadamiając o tym uczestników. 

5.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało wykluczenie drużyny 

z uczestnictwa w Konkursie. 

5.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator 

Konkursu. 

 


