Regulamin turnieju Hearthstone 2018
W ramach Leś-Tech Wronki

1.

Informacje o Turnieju:
1.1. Nazwa: Ogólnopolski Turniej E-Sportu i Robotyki Amatorskiej Leś-Tech
1.2. Data przyjmowania zgłoszeń oraz zapłaty wpisowego do 28.02.2018r.
1.3. Data: 10.03.2018r., start godz. 10:00.
1.4. Miejsce – Hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1 we Wronkach.
1.5. Ilość graczy – 8/16.

2.

Rozgrywka:
2.1. Serwer rozgrywek: Europa
2.2. Wszystkie mecze turnieju zostają przeprowadzone w trybie STANDARD
w formacie CONQUEST BO5 (do 3 wygranych).
2.3. Każdy gracz jest zobowiązany, zgodnie z regulaminem do przygotowania 4 talii na
turniej po uprzednim wysłaniu ich na e-mail organizatora:
hearthstone.lestech@gmail.com
2.4. Gracz zobowiązany jest nazwać swoje talie którymi będzie grał podczas turnieju
odpowiednią nazwą: „Les-tech #1” ,”Les-tech #2” itd.
2.5. Gracze na początku każdego meczu BO5 banują jedna z talii przeciwnika.
2.6. Turniej będzie odbywał się w trybie Single Elimination (bez drabinki przegranych).
2.7. W razie wygranej gracz nie może ponownie użyć postaci, którą wygrał. Może ją
użyć dopiero w następnej rundzie.
2.7.1. W przypadku wyboru talii niedozwolonej (w tym przypadku zbanowanej lub
takiej, którą zawodnik już wygrał) należy niezwłocznie poinformować
administratora.
2.8. W przypadku niepojawienia się gracza o określonej godzinie rozegrania meczu
zostaje on przegranym w meczu (oddaje walkowerem).
2.9. Po każdym meczu cząstkowym para graczy musi poinformować administratora o
jego rezultacie.

3.

Informacje dla graczy:
3.1. Udział w turnieju mogą wziąć gracze, którzy zgłosili się za pomocą formularza
oraz uiściły opłatę w terminie.
3.2. Zgoda na udział w turnieju jest równoznaczna ze zgodą na upublicznienie
wizerunku oraz pseudonimów graczy podczas turnieju.
3.3. Zawodnik może spóźnić się max 5 minut na mecz. Po tym czasie administrator
może zakończyć mecz walkowerem. Każde dłuższe spóźnienie należy zgłosić
administratorowi z wyprzedzeniem.
3.4. Wpisowe wynosi 5 zł od osoby. Po zapłacie wpisowego nie ma możliwości odzyskania go
nawet w przypadku rezygnacji z turnieju.

4.

Zabronione działania:
4.1. Korzystanie z dodatkowego oprogramowania wspomagającego grę.
4.2. Celowe oddawanie meczu przeciwnikowi.
4.3. Niesportowe zachowanie i wulgarny język.

5.

Postanowienia końcowe:
5.1. Organizatorzy rozgrywek zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w
regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na
turnieju.
5.2. Battletag należy podać organizatorowi w momencie zapisu na turniej.
5.3. Osoby zapisane na turniej mają obowiązek dodać do znajomych konto casterskie
Skyrox#2282 i Ramzes#22915.
5.4. Gracze zobowiązaniu są do wysłania list talii do administratora turnieju najpóźniej
do 04.03 do godziny 23.59 Informacja o tym zostanie przekazana w mailach od
administratora.
5.5. Organizator zapewnia sprzęt niezbędny do przeprowadzenia turnieju. Gracz ma
prawo używać swoich urządzeń peryferyjnych w trakcie turnieju. Podłączenia
dokonują wyłącznie administratorzy lub osoby przez nich wskazane.
5.6. W sprawach nie objętych regulaminem decydujące słowo ma organizator.
5.7. Zgłoszenie się do turnieju jest jednoznaczne ze zgodą na osobiste stawienie się na
imprezie 10 marca we Wronkach.
5.8. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia sprzętu, osoba która dokonała tego
czynu jest zobowiązana do pokrycia pełnego kosztu naprawy sprzętu lub opłaca
jego równowartość.
5.9. Należy zachować kulturę osobistą, obrażanie innych graczy czy też wypowiadanie
się w sposób niestosowny w grze podczas turnieju będzie karane, do wykluczenia
gracza z turnieju włącznie.

