
Regulamin turnieju League of Legends “AGROMASTERS 4” 

 

 

1. Informacje ogólne 

           

● Organizatorem turnieju jest Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie (osoba 

nadzorująca: Tomasz Żukowski).    

● Turniej rozgrywany jest w grę League of Legends.    

● Turniej odbywa się w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie, ul. Parkowa 2  

● Gry rozgrywane są na sprzęcie udostępnionym przez szkołę.    

● Sędzią głównym turnieju jest Filip Hejmowski   

● Sędziami pobocznymi są Bartosz Konkel, Dawid Rentkowski oraz Dominik Bernacki 

będą oni opiekunami w salach turniejowych.  

● Turniej ma ograniczoną ilość miejsc – 8 drużyn – obowiązuje zasada: kto pierwszy ten 

lepszy.  

● Turniej odbywa się 21 marca 2019 r. o godz. 8:00, trwa do ukończenia wszystkich gier.  

● Karty zgłoszeniowe dostępne są u organizatora turnieju. 

● Wpisowe do zagrania turnieju wynosi 10 zł na uczestnika (50 zł na całą drużynę)  

● Wpisowe należy uiścić wraz z kartą zgłoszeniową. 

● Wpisowe podlega zwrotowi w przypadku odwołania turnieju. 

● Wpisowe w całości przeznaczone jest na nagrody.  

  

2. Rozgrywka 

  

● Mecze  odbywają się w przygotowanych do tego salach na udostępnionym przez szkołę 

sprzęcie. 

● Zawodnicy odpowiadają finansowo w przypadku uszkodzenia sprzętu odostępnionego 

przez organizatora. 

● Dozwolone jest używanie własnych urządzeń: klawiatury, myszki oraz słuchawek  

● Zawodnicy mają 5 minut przed rozpoczęciem meczu na przygotowanie się do gry 

(zalogowanie na swoje konto, podłączenie swojego sprzętu).    

● Zabronione jest używanie niedozwolonych programów zewnętrznych (cheaty itp.), grozi 

to dyskwalifikacją drużyny.   

● Zabronione jest przebywanie publiczności w salach turniejowych. Przebieg spotkań 

będzie możliwy do oglądania w odpowiednio przygotowanej do tego osobnej sali, która 

zostanie ogłoszona przed rozpoczęciem turnieju.  

● W dniu rozpoczęciu turnieju, przed rozpoczęciem gier kapitanowie spotykają się w sali 

wraz z sędzią, gdzie losują przeciwników do pierwszej rundy.  

● Wszelkie problemy zgłaszamy do organizatora, sędziów pobocznych lub sędziego 

głównego.  

● Przystąpienie  do turnieju uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego 

zgody na niniejszy regulamin oraz zasady rozgrywek.   

 

 



3. Zasady rozgrywania gier 

  

● Każda  drużyna składa się z 5 zawodników oraz ewentualnego rezerwowego.   

● Turniej rozgrywany jest w systemie drabinki turniejowej.   

● Drużyna usytuowana wyżej w drabince, ma obowiązek zaprosić drużynę  przeciwną do 

gry.   

● Gry rozgrywane są na customach, tryb draftu, mapa summoners rift.   

● Gry rozgrywane są w systemie BO1.   

● Mecze  odbywają się na serwerze EUNE (eu-east) 

● Jeden  zawodnik może grać tylko w jednej drużynie.    

● Każda  drużyna powinna mieć swojego kapitana oraz nazwę. Nazwa drużyny nie może 

być obraźliwa.    

● Każdej drużynie podczas meczu przysługuje maksymalnie 5 minut pauzy.  

● Każda  drużyna może spóźnić się maksymalnie 5 minut na swój mecz. W  przypadku 

dłuższego spóźnienia zostaje ona zdyskwalifikowana z turnieju.   

● Wszyscy uczestnicy powinni zachować kulturę osobistą. Obrażanie innych graczy 

podczas gry czy poza nią również podlega dyskwalifikacji.   

● Drużyna zmianę zawodnika może zgłosić maksymalnie 30 minut przed meczem  

● W przypadku braku internetu w szkole trwającym dłużej niż 40 minut, turniej zostaje 

odwołany.  

● W przypadku problemów z serwerami gry uniemożliwiającymi przeprowadzenie 

rozgrywek, turniej zostaje odwołany.   

● Wszelkie problemy ze sprzętem uczestnicy zgłaszają do sędziów  pobocznych. 

● Wyniki gier kapitanowie drużyn przekazują do sędziów, którzy uzupełniają drabinkę. 

 

       4. Pozostałe       

    

● Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga sędzia główny oraz 

organizator.   

● Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad regulaminu.    

● Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestników, postępujących 

niezgodnie z regulaminem.  

● Organizator może wprowadzić zmiany do regulaminu w trakcie trwania turnieju, jeśli 

wystąpią nieprzewidziane wcześniej okoliczności uzasadniające takie rozwiązanie.   


