TURNIEJ STARCRAFT II

§ 1 Postanowienia Ogólne
1.

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

§ 2 Warunki uczestnictwa w turnieju
1.

2.
3.
4.
5.
6.

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 StarCraft II.
Liczba uczestników biorących udział w Turnieju jest
ograniczona do 16. O udziale w Turnieju decyduje kolejność
zgłoszeń.
Każdy uczestnik musi posiadać własne, pełne konto na
battle.net Europe wraz z dodaną grą StarCraft II: Legacy
of the Void. Nie można grać na wersji Trial oraz Starter.
Zapisy do turnieju odbędą się w dniach 5.11.18 - 16.11.18.
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.

§ 3 Organizacja turnieju
1. Turniej odbywa się na komputerach PC.
2. Turniej odbywa się w dwóch fazach:
faza grupowa (gracze zostają zapisani do grup drogą
losowania),
faza pucharowa.
3. W fazie grupowej gracze zostają podzieleni na
4-osobowe grupy. Gracze rozgrywają mecze na zasadzie
„każdy z każdym”. Ilość grup będzie zależna od liczby
zgłoszeń.
4. Mecze rozgrywane są w systemie BO1, mapa jest
wybierana na zasadzie „ostatnia mapa niewyrzucona
przez graczy”.
5. Gracz, który pierwszy odrzuca mapę jest wybierany
poprzez rzut monetą.
6. 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
7. Do fazy pucharowej dostaje się najlepszy gracz
z największą ilością punktów.
8. W przypadku, gdy gracze mają jednakową ilość punktów
o kolejności decyduje bezpośredni mecz.
9. W fazie pucharowej gracze rozgrywają mecze według
systemu pucharowego – przegrany odpada z Turnieju.
10. W finale Turnieju gra ze sobą dwóch najlepszych graczy
z fazy pucharowej.
11. Gracze, którzy przegrają w półfinałach zmierzą się
ze sobą w meczu o trzecie miejsce w systemie BO3.
12. Mecze rozgrywają się w godzinach podanych przez
Organizatora w harmonogramie Turnieju. W przypadku
niestawienia się na meczu obowiązuje tzw. „walkower” gracz, który się nie stawił przegrywa mecz.
13.. W przypadku uzasadnionych problemów technicznych
gra jest zatrzymywana.
14. W przypadku, w którym gra nie może zostać ukończona
przeprowadza się mecz powtórkowy.
15.. Map pool obejmuje mapy, które w terminie 8-9 grudnia
2018 będą udostępnione przez blizzard w grze.
16. Każdy gracz ma obowiązek przebywać na wyznaczonym
kanale na Battle.net.
17. Kanał obowiązkowy dla wszystkich graczy to czat
grupy >>NAZWA>>.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Podczas trwania turnieju obowiązują wszystkie zasady
zawarte w ogólnym regulaminie turnieju.
2. W przypadku sporów pomiędzy graczami stroną
rozstrzygającą jest organizator turnieju.
3. 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.
4. 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.
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