
Regulamin organizacyjny turnieju “Gempionship 2022”

§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin organizacyjny “Gempionship 2022”, zwany dalej Regulaminem dotyczy rozgrywek
turnieju w komputerową grę on-line League of Legends, zwanych dalej Turniejem.

2. Organizatorem rozgrywek jest Uczelniana Rada Samorządu Studentów Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zwana dalej Organizatorem.

3. Turniej niej jest w żaden sposób związany z Riot Games ani League of Legends Esports.

4. Rozgrywki Turnieju są podzielone na fazę grupową oraz fazę pucharową. Mecze fazy
grupowej oraz fazy pucharowej muszą być rozegrane w ciągu kwietnia 2022 r., finał zaś
24.04.2022. O ewentualnych zmianach w terminarzu drużyna uczestnicząca w Turnieju zostanie
poinformowana drogą mailową.

5. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz do
jego przestrzegania. Udział w rozgrywkach jest równoważny z akceptacją postanowień
Regulaminu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Turnieju osoby zakłócającej jego przebieg
lub nieprzestrzegającej zapisów niniejszego Regulaminu.

7. Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji oraz zmian postanowień
niniejszego Regulaminu.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podejmowania decyzji w kwestiach
nieprzewidzianych w regulaminie.

§ 2

Zgłoszenie do Turnieju

1. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny, składające się z 5 do 6 graczy, będącymi studentami,
doktorantami lub pracownikami AGH. Dopuszcza się udział jednej osoby nie będącej
studentem, doktorantem lub pracownikiem AGH..

2. Zapisu do udziału w Turnieju dokonuje się poprzez przesłanie zgłoszenia na podany przez
Organizatora formularz online, umieszczony na stronie wydarzenia. Zgłoszenia dokonuje
kapitan drużyny.



3. Zgłoszenia trwają od dnia 18.03.2022 do 31.03.2022 r. włącznie.

4. W turnieju nie może wziąć udział drużyna składająca się w ponad połowie ze zwycięzców
poprzedniej edycji turnieju.

5. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w rozgrywkach jest posiadanie przez każdego z
członków drużyny konta w grze na serwerze Europe Nordic & East.

6. Nazwa drużyny nie może być w żaden sposób wulgarna lub obraźliwa. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do wymuszenia zmiany nazwy, która będzie nieodpowiednia.

§ 3
System i organizacja rozgrywek

1. Turniej będzie podzielony na trzy fazy rozgrywek: fazę grupową, pucharową i finały.
Szczegóły systemu rozgrywek są uwarunkowane liczbą zgłoszonych drużyn i zostaną
przekazane uczestnikom po zakończeniu zapisów.

2. Dokładna data i godzina dekoracji zwycięzców zostaną przesłane na adresy mailowe
poszczególnych osób.

3. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn może mieć miejsce sytuacja, że nie wszyscy
zagrają w rozgrywkach równą ilość spotkań.

4. Grupowa faza turnieju zostanie przeprowadzona w formacie “best of 1”, faza pucharowa w
formacie “best of 3”, finały  zaś zostaną rozegrane w formacie “best of 5”.

5. Po każdej grze Organizatorzy wybierają gracza zdobywającego tytuł MVP. Osoba, która na
koniec Turnieju zdobędzie najwięcej tytułów, uzyska dodatkową nagrodę. Ranking punktów
MVP będzie podawany za pośrednictwem serwera Discord.

§ 4
Rozgrywka

1. Korzystanie z niedozwolonego oprogramowania wspomagającego rozgrywkę wiąże się z
wykluczeniem całej drużyny z turnieju oraz z zakazem udziału w przyszłych edycjach.

2. Mecze odbędą się według zasad rozgrywki obowiązujących na platformie.

3. Mecze odbędą się na serwerze Europe Nordic & East.

4. Wybór postaci w grze będzie odbywać się według zasad Draftu turniejowego.

5. Mecz można rozpocząć tylko, jeśli składy obu drużyn są pełne.

6. Dopuszcza się maksymalnie 10 minut spóźnienia wobec planowanej godziny rozpoczęcia



meczu. Jeśli drużyna nie pojawi się do tego czasu, zespół obecny ma obowiązek przesłać
Organizatorom zrzut ekranu dokumentujący spóźnienie zawierający lobby turniejowe oraz
aktualną godzinę.

7. Każda drużyna ma prawo do maksymalnie 10 minut pauzy w ciągu gry (jednorazowo lub
rozłożone na kilka przerw). Przed powrotem do gry, należy skonsultować się z drużyną
przeciwną i upewnić, że są oni gotowi do kontynuacji rozgrywki. Przekroczenie dozwolonego
czasu na pauzę upoważnia drugą drużynę do samodzielnego wznowienia rozgrywki, bez
konsultacji z zespołem wstrzymującym grę.


