
Turniej Counter - Strike: 
Global Offensive

§ 1 Postanowienia Ogólne

Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie Studentów 
BEST, z siedzibą w Gmachu Głównym Politechniki 
Warszawskiej znajdującym się przy Placu Politechniki 1 p.142 
00-661 Warszawa.
Turniej BEST Gamers Tournament odbędzie się w dniach 8-9 
grudnia 2018 roku.
Turniej odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez organizatora, dostępnym na stronie 
internetowej turnieju www.bgt.net.pl.

§ 2 Warunki uczestnictwa w turnieju

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zapisanie się na 
turniej poprzez stronę internetową www.bgt.net.pl oraz 
zaakceptowanie postanowień regulaminu turnieju oraz 
niniejszego regulaminu turnieju Counter Strike: Global 
Offensive.
Liczba drużyn biorących udział w turnieju jest 
ograniczona do 16. Jeżeli liczba chętnych znacząco 
przekroczy tę liczbę zostaną zorganizowane eliminacje 
online.
Każdy uczestnik musi posiadać własne, pełne konto na 
Steam wraz z dodaną grą Counter Strike: Global 
Offensive.
Zapisy do turnieju odbędą się w dniach 22.10.18 - 02.11.18.
Ewentualne eliminacje online w przypadku zbyt dużej 
liczby zgłoszonych zespołów odbędą się w terminie 
05.11.19 - 18.11.18.
Po zakończeniu eliminacji tworzona jest lista rezerwowa 
drużyn. 
Zapisani gracze mają obowiązek stawić się w dniu turnieju 
o godzinie podanej przez organizatora w punkcie 
rejestracyjnym. W przypadku nieobecności któregokolwiek 
z graczy na miejsce drużyny zostaje wpisana pierwsza 
drużyna z listy rezerwowej.
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§ 3 Organizacja eliminacji online

Eliminacje odbywają się w dniach 05.11.19 - 18.11.18
Eliminacje odbywają się w dwóch rundach: fazie grupowej 
oraz fazie Play-Off.
Po zapisach zostanie ogłoszony terminarz rund.
W każdej fazie drużyny przydzielone do siebie mają 7 dni 
na rozegranie meczów.
O dokładnej dacie i godzinie meczu decydują wyłącznie 
kapitanowie drużyn.
Na konta mailowe kapitanów zostaną wysłane kontakty 
do pozostałych drużyn z grupy.
Mecz rozgrywany jest na serwerze jednej z drużyn. 
Mapa zostaje wybrana na zasadzie eliminacji, tzn. z map 
pool’a. Każda drużyna na zmianę banuje po mapie, do 
momentu pozostania ostatniej z nich.
Każdy członek drużyny ma obowiązek nagrania dema. 
Ma to na celu wykluczenie spornych sytuacji odnośnie 
wszelkich oszustw i działań podejmowanych przez 
graczy podczas rozgrywki. W przypadku braku dema 
u któregoś z graczy mecz musi zostać powtórzony. 
Ustawienia gry podczas eliminacji są identyczne jak 
podczas turnieju.
Po zakończeniu meczu kapitan drużyny zwycięskiej 
wysyła mail ze zrzutem ekranu potwierdzającym 
wygraną. Adres mailowy: bgt18@best.pw.edu.pl ; tytuł 
maila: [BGT][CS]Eliminacje”Nr Grupy” “Nr Rundy”.
Po zakończeniu wszystkich meczów sumowane są wyniki 
drużyn według następującej punktacji : Za zwycięstwo 
lub wygraną walkowerem - 3pkt; remis - 1pkt; porażka - 
0pkt; walkower - 1pkt
Z każdej grupy do fazy play-off kwalifikują się dwie 
drużyny z największą ilością punktów. 
Jeśli dwie drużyny będą posiadały identyczny wynik 
punktowy, w takim przypadku brany pod uwagę będzie 
wynik meczu bezpośredniego. W przypadku większej ilości 
drużyn niż dwie - bilans rund.
W przypadku gdy drużyny nie rozegrają między sobą 
wszystkich meczów w danej rundzie, dostają 0 pkt za 
mecz, który nie został rozegrany w terminie 7 dni od daty 
rozpoczęcia danej rundy.
Faza play-off składa się z jednego meczu pomiędzy 
pierwszą drużyną i drugą drużyną różnych grup 
(np. zwycięzca grupy A z drugą drużyną grupy B), drużyny 
będą losowane.
Mecze rozgrywane są na zasadzie BO3, banowanie w 
systemie ban-ban-pick-pick-ban-ban-pick.
Zwycięzca każdej pary w fazie play-off zostaje 
zakwalifikowany do gry w finałach, które odbędą 
się 8-9 grudnia 2018 r.
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W celu uniknięcia oszustw każda osoba z drużyny 
zakwalifikowanej do finału musi przesłać skan legitymacji 
studenckiej na mail: bgt18@best.pw.edu.pl ; tytuł maila: 
[BGT][CS] Legitymacja. Dopuszczalna jest jedna osoba 
w drużynie bez legitymacji studenckiej. W przypadku nie 
wysłania skanów legitymacji, drużyna zostaje 
zdyskwalifikowana, a jej miejsce zajmuje pierwsza drużyna 
z listy rezerwowej.

§ 4 Organizacja turnieju

Turniej odbywa się na komputerach PC.
Turniej odbywa się w dwóch fazach: faza grupowa (drużyny 
zostają zapisane do grup drogą losowania), faza 
pucharowa.
W fazie grupowej drużyny zostaną podzielone na cztery 
grupy, po cztery drużyny w każdej. Drużyny rozgrywają 
mecze na zasadzie “każdy z każdym”. 
Mecze rozgrywane są w systemie “Best of 1” (BO1), mapa jest 
wybierana na zasadzie “ostatnia mapa niewyrzucona 
przez kapitanów”.
Drużyna, która pierwsza odrzuca mapę jest wybierana 
poprzez rzut monetą.
Miejsca w grupie ustalane są na podstawie ilości 
zdobytych punktów według zasad: za zwycięstwo 
w meczu/wygrana przez walkower 3 pkt; za remis w meczu 
1 pkt; za przegraną w meczu 0 pkt; za walkower -1 pkt.
Do fazy pucharowej dostaje się drużyna z największą 
ilością punktów.
W przypadku gdy drużyny mają jednakową ilość punktów, 
o kolejności decyduje kolejno: bezpośredni mecz; ilość 
wygranych rund; ponowny mecz między tymi zespołami.
W fazie pucharowej drużyny rozgrywają mecze według 
systemu pucharowego - drużyna przegrana odpada 
z turnieju.
W fazie pucharowej w przypadku wyniku 15-15, zostają 
rozegrane dogrywki w systemie MR3 z $10000 na starcie.
W finale turnieju grają ze sobą dwie najlepsze drużyny 
z fazy pucharowej. Mecz rozgrywany jest w systemie BO3.
Zespoły, które przegrają w półfinałach zmierzą się ze 
sobą w meczu o trzecie miejsce w systemie “Best of 3” (BO3).
Mecze rozgrywają się w godzinach podanych przez 
organizatora w harmonogramie turnieju. W przypadku 
niestawienia się na meczu obowiązuje tzw. “walkower” - 
drużyna, która się nie stawiła przegrywa mecz.
W przypadku uzasadnionych problemów technicznych gra 
jest pauzowana.
W przypadku, w którym gra nie może zostać ukończona 
zwycięża ta drużyna, która wygrała więcej rund. 
W przypadku remisu wygrywa ta drużyna, która ma lepszy 
stosunek zabójstw do śmierci.
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§ 5 Zasady meczu

Faza grupowa: System BO1; MR15; mapa wybierana drogą 
eliminacji; czas rundy mp_roundtime 1.75 (1:45 min); ustawienia 
serwera Config ESL 5vs5
Faza pucharowa: System BO3; MR15; 
ban-ban-pick-pick-ban-ban-pick; czas rundy mp_roundtime 1.75 
(1:45 min); ustawienia serwera config ESL 5vs5.
Mapy na których rozgrywany jest turniej: de_nuke, 
de_overpass, de_inferno, de_cache, de_mirage, de_train, 
de_dust2.

§ 6 Postanowienia końcowe

Podczas trwania turnieju obowiązują wszystkie zasady 
zawarte w ogólnym regulaminie turnieju.
W przypadku sporów pomiędzy graczami stroną 
rozstrzygającą jest organizator turnieju.
Jakikolwiek akt oszustwa bądź próby oszustwa, 
w tym : celowe rozłączanie się, oczywiste pozwolenie 
przeciwnikowi wygrania meczu, używanie błędów gry 
określonych przez organizatora jako niesportowe, 
niesportowe zachowanie lub ogólnie kłopotliwe 
(np. krzyk, wyśmiewanie, obrażanie na czacie), są surowo 
zabronione i grożą dyskwalifikacją z turnieju.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy 
w funkcjonowaniu turnieju, jeżeli nastąpiły one na 
skutek zdarzeń niezależnych od organizatora oraz 
zdarzeń, których nie mógł przewidzieć lub którym nie 
mógł zapobiec.

Sędzia Główny Turnieju
Jakub Matuszewski
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