
Regulamin Turnieju League of Legends   

1. W turnieju mogą brać udział drużyny składające się z pięciu graczy podstawowych (z tej 

samej klasy) (zaleca się  posiadanie jednego gracza rezerwowego). W przypadku  

niekompletnego składu drużyna nie zostaje dopuszczona do rozgrywek.   

2. Uczestnikami turniej mogą być wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im.   

Ignacego Mościckiego w Tarnowie.   

3. Turniej jest rozgrywany w formule 5 na 5 na mapie Summoner’s Rift. Gracze muszą  

posiadać konta na serwerze EUNE.   

4. Możliwość zrobienia dwóch lub więcej drużyn z poszczególnej klasy. Każdy gracz może  

wystąpić tylko w jednej drużynie.    

5. Drużyny można zgłaszać do 5.03 do godziny 24:00. Aby zgłosić drużynę kapitan musi 

wypełnić formularz zgłoszeniowy zawierający: nazwę drużyny, nicki członków drużyny z 

wyszczególnieniem kapitana, klase, numer kontaktowy do kapitana oraz e-mail. E-mail 

podany przy zgłoszeniu jest adresem kontaktowym w sprawach turnieju.   

6. Nazwa drużyny nie może być wulgarna ani wyzywająca   

7. W dniu 06.03 zostanie rozlosowana drabinka eliminacyjna w celu wyłonienia X drużyn 

które wezmą udział w turnieju. Kapitanowie otrzymają informację z kim będą rozgrywać   

eliminacje i kontakt do przeciwnika w celu rozegrania meczu do 1 zwycięstwa (best of 1).   

8. Jeśli gracze nie stawią się na meczu lub drużyna będzie niekompletna, przegrywa 

walkowerem .   

9. By zgłosić wynik meczu kapitanowie drużyn przesyłają zrzut ekranu z lobby przed 

meczem oraz po meczu na discorda. W razie problemów w skontaktowaniu się z 

drużyną przeciwną prosimy o kontakt z organizatorem turnieju.   

10. Turniej w fazie drabinkowej zostanie rozegrany online w dniach 7.03 - 13.03 ( z 

wyłączeniem meczu o trzecie miejsce który odbywa się online w terminie 14.03 - 16.03 ). 



Mecze turnieju głównego (finał) będą rozgrywane w Zespole Szkół Technicznych im. 

Ignacego Mościckiego w dniu 16.03. Gracze mogą przynieść własny sprzęt do gry 

(słuchawki, klawiatura, myszka). Zapewniamy komputery, które umożliwiają rozegranie 

turnieju finałowego.   

11. Turniej będzie rozgrywany przez drabinkę turniejową. W formule do 1 zwycięstwa (best 

of 1). Wszelkie próby oszustwa będą karane. Sytuacje sporne rozstrzyga organizator. W  

razie wątpliwości prosimy o kontakt na discordzie .   

12. W razie wystąpienia problemów technicznych można zastosować pauzę po 

wcześniejszym uprzedzeniu drużyny przeciwnej. Jeśli problemy techniczne wystąpiły 

przed 3 minutą gry można powtórzyć mecz pod warunkiem, że drużyna przeciwna się na 

to zgodzi.   

13. Aby zachować płynność przeprowadzania rozgrywek na turnieju finałowym drużyny mają 

nie więcej niż 10 minut na przygotowanie się do rozpoczęcia meczu (Przygotowanie  

kończy się w momencie zapełnienia lobby odpowiednimi graczami z drużyn).   

14. Nagrody w turnieju są przewidziane   

15. Drużyny które dostały się do półfinałów muszą poinformować jednego z administratorów  

o dokładnej dacie przeprowadzenia meczu aby on mógł go nagrywać   

16. Podczas fazy drabinkowej Kapitan jednego z zespołów jest zobowiązany do stworzenia 

poczekalni meczu i zaproszenia reszty swojej drużyny jak i kapitana drużyny przeciwnej 

(który zaprasza swoją drużynę). Jeżeli dwie drużyny zgłoszą gotowość założyciel lobby 

może zaczynać rozgrywkę.  

17. Kapitanów drużyn prosimy o jak najszybsze przyjmowanie zaproszeń do znajomych na 

discordzie i dołączanie na serwer turnieju.  


