
Regulamin turnieju League of Legends podczas  
MGA x SSPO Opole Gaming Festival 2020 

 
1. Postanowienia ogólne 

1.1. Poniższy regulamin dotyczy turnieju League of Legends podczas MGA x 
SSPO Opole Gaming Festival 2020. 

1.2. Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz          
Regulaminu turnieju online MGA x SSPO Opole Gaming Festival 2020          
dostępnego na stronie organizatora. 

1.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. 
1.3.1. Organizatorzy mają obowiązek poinformować uczestników turnieju o       

zmianach w regulaminie. 
1.3.2. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia i nie            

mają zastosowania wstecz. 

2. Uczestnicy turnieju 

2.1. Wymogi wobec składów 
2.1.1. Każda drużyna w turnieju musi posiadać 5 zawodników oraz         

wyznaczonego Kapitana drużyny. 
2.1.1.1. Drużynie dopuszcza się możliwość zgłoszenia zawodnika      

rezerwowego oraz trenera. 
2.2. Przynależność zawodników 

2.2.1. Uczestnik nie może występować w więcej niż jednej drużynie podczas          
trwania całego turnieju.  

2.3. Wymagania minimalne 
2.3.1. Każdy z Uczestników turnieju musi posiadać na swoim koncie         

odblokowaną rangę w grze rankingowej Summoners Rift 5v5        
Solo/Duo lub Flex w obecnym sezonie rankingowym. 

2.4. Ograniczenia ligowe 
2.4.1. Założeniem turnieju jest rozwój sceny amatorskiej League of Legends,         

w związku z czym udziału w turnieju nie mogą brać udział: 
2.4.1.1. Zawodnicy zakontraktowani przez organizacje występujące w      

Alior Bank Ultraliga. 
2.4.1.2. Zawodnicy zakontraktowani przez organizacje występujące w      

Ligach Regionalnych. 
2.4.1.3. Zawodnicy zakontraktowani przez organizacje występujące w      

League of Legends European Championship. 
2.4.1.4. Zawodnicy zakontraktowani przez organizacje występujące w      

którejkolwiek lidze profesjonalnej umożliwiającej    
zakwalifikowanie się na Mistrzostwa Świata. 

2.5. W szczególnych przypadkach losowych powyższe podpunkty regulaminu       
mogą zostać zniesione dla indywidualnych graczy lub drużyn po rozeznaniu          
sytuacji przez Organizatorów. 



3. Nagrody 

3.1. Nagrody zostaną przekazane wyznaczonemu kapitanowi lub trenerowi       
drużyny do rozdania wewnątrz drużyny. 

3.1.1. Na drużynę przypada pakiet składający się z 5 zestawów tych samych           
nagród, niezależnie od ilości grających osób. 

4. Format turnieju 

4.1. Turniej odbędzie się na europejskim serwerze EUNE. 
4.2. Każdy gracz musi posiadać konto na europejskim serwerze EUNE. 
4.3. Maksymalna ilość drużyn w turnieju głównym to 16 drużyn. 
4.4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 16 drużyn zostaną rozegrane turnieje           

kwalifikacyjne (maksymalnie 4) w dniach: 27-29.06. 
4.4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania osobnych       

turniejów kwalifikacyjnych dla drużyn składających się ze studentów        
uczelni organizatora. 

4.4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpośredniego zaproszenia       
maksymalnie 4 drużyn do turnieju.  

4.5. Turniej będzie składał się z trzech etapów: kwalifikacji, fazy grupowej oraz           
fazy pucharowej. 

4.6. Daty oraz godziny pojedynków zostaną udostępnione na stronie organizatora         
oraz w wydarzeniu na Facebooku. 

4.7. Kwalifikacje odbędą się w formacie BO1, pojedynczej eliminacji.  
4.7.1. Wyższy seed rozgrywa spotkanie po czerwonej (górnej) stronie mapy. 

4.8. W fazie grupowej zostaną utworzone 4 grupy po 4 drużyny. Pojedynki           
wewnątrz grupy odbędą się w formacie podwójnej eliminacji BO1, pojedynek          
decydujący o wyjście z grupy w formacie BO3.  

4.9. Faza pucharowa odbędzie się w formacie BO3, single elimination, finał BO5.  
4.9.1. W pojedynkach BO3 i BO5 pierwszą mapę wyższy seed rozgrywa po           

czerwonej (górnej) stronie mapy. 
4.9.2. W kolejnych mapach stronę wybiera przegrana drużyna poprzedniej        

mapy. 
4.10. Grupy oraz pary zostaną podane na platformie wybranej przez organizatorów. 

5. Zasady pojedynków 

5.1. Pojedynki rozpoczynamy jedynie w obecności i po zgodzie administratora         
nadzorującego grę.  

5.1.1. W wyjątkowych przypadkach po zgodzie administratora spotkanie       
może się rozpocząć bez jego obecności. 

5.2. Drużynie przysługuje 15 minut spóźnienia na mapę, po 15 minutach drużyna           
traci możliwość banowania, po kolejnych 15 minutach drużyna przeciwna         
wygrywa mapę walkowerem. 



5.2.1. W przypadku spóźnienia obydwu drużyn powyżej 30 minut wygrywa         
drużyna, która pierwsza pojawi się w komplecie na serwerze gry.  

6. Wyniki 

6.1. Po każdym meczu odbywającym się poza transmisją oraz przy braku          
obecności administratora należy wykonać zrzut ekranu końcowego i        
przekazać administracji turnieju.  

6.2. Wynik do administratora turnieju zgłasza zwycięzca pojedynku. 

7. Błędy 

7.1. W przypadku rozłączenia z grą jednego z graczy należy wykonać zrzut           
ekranu oraz niezwłocznie poinformować o tym administratora turnieju. 

7.1.1. Drużyna której gracz został rozłączony z grą może uruchomić pauzę w           
grze w przypadku, gdy nie odbywają się obecnie żadne walki na           
mapie. 

7.1.1.1. Drużyna uruchamiająca pauzę bez powodu lub podczas walki        
drużynowej może zostać ukarana przegraną trwającej mapy. 

7.1.2. Każdej drużynie przysługuje maksymalnie 15 minut pauzy podczas        
każdej mapy, po tym czasie rozgrywka musi być wznowiona. 

7.1.3. Celowe wykorzystywanie błędów w grze jest zabronione i        
równoznaczne z dyskwalifikacją z turnieju. 

7.1.4. W przypadku wystąpienia błędu nieopisanego w regulaminie należy        
niezwłocznie zgłosić się do administratora turnieju. 

8. System rozgrywek 

8.1. W fazie kwalifikacji drużyny zostaną podzielone losowo w pary, obowiązuje          
system pojedynczej eliminacji BO1.  

8.2. W fazie grupowej drużyny zostaną podzielone losowo w grupy po 4. 
8.3. Mecze w fazie grupowej zostaną rozegrane w systemie podwójnej eliminacji          

BO1, mecz 3 rundy BO3.  
8.4. Do fazy pucharowej awansują po dwie drużyny z każdej grupy. Drużyny z 1             

pozycji zmierzą się z losowymi przeciwnikami z 2 pozycji. 
8.5. Mecze w fazie pucharowej zostaną rozegrane na zasadzie drzewka         

turniejowego pojedynczej eliminacji BO3. Finał odbędzie się BO5.  
8.6. Mecze kwalifikacyjne rozpoczną się według podanego w punkcie 8.1         

terminarza, pary mogą rozpoczynać kolejne spotkanie natychmiast po        
zakończeniu poprzedniego.  

8.7. Mecze fazy grupowej oraz finałów zostaną rozegrane według podanego w          
punktach 8.2 oraz 8.3 terminarza. 

8.7.1. Mecze fazy grupowej oraz pucharowej mogą być transmitowane. 
8.7.2. Mecze fazy grupowej oraz pucharowej zostaną rozegrane w ściśle         

określonej kolejności. 
8.8. Harmonogram przedstawiony w punkcie 8 jest przewidywanym czasem        

rozpoczęcia spotkań. 



8.8.1. Kolejne spotkania rozgrywane w jednym dniu rozpoczynają się        
natychmiast po zakończeniu poprzedniego spotkania.  

8.9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formatu i systemu         
rozgrywek w przypadku sporej różnicy w ilości zapisanych osób w stosunku           
do początkowych założeń lub wystąpienia innych sytuacji losowych. 

9. Terminy spotkań 

9.1. Turnieje kwalifikacyjne: 
9.1.1. 27.06 17:00 
9.1.2. 28.06 17:00 
9.1.3. 29.06 16:00 

9.2. Faza grupowa: 
9.2.1. Mecze rozstawiające 1.07 

9.2.1.1. 16:00 Grupa A, Seed 1 vs Seed 4 
9.2.1.2. 17:00 Grupa A, Seed 2 vs Seed 3 
9.2.1.3. 18:00 Grupa B, Seed 1 vs Seed 4 
9.2.1.4. 19:00 Grupa B, Seed 2 vs Seed 3 
9.2.1.5. 20:00 Grupa C, Seed 1 vs Seed 4 
9.2.1.6. 21:00 Grupa C, Seed 2 vs Seed 3 
9.2.1.7. 22:00 Grupa D, Seed 1 vs Seed 4 
9.2.1.8. 23:00 Grupa D, Seed 2 vs Seed 3 

9.2.2. Mecze zwycięzców/przegranych 2.07 
9.2.2.1. 16:00 Grupa A, Mecz wygranych 
9.2.2.2. 17:00 Grupa B, Mecz wygranych 
9.2.2.3. 18:00 Grupa C, Mecz wygranych 
9.2.2.4. 19:00 Grupa D, Mecz wygranych 
9.2.2.5. 20:00 Grupa A, Mecz przegranych 
9.2.2.6. 21:00 Grupa B, Mecz przegranych 
9.2.2.7. 22:00 Grupa C, Mecz przegranych 
9.2.2.8. 23:00 Grupa D, Mecz przegranych 

9.2.3. Mecze decydujące 4-5.07 
9.2.3.1. 4.07 14:00 Grupa A 
9.2.3.2. 4.07 17:00 Grupa C 
9.2.3.3. 5.07 14:00 Grupa B 
9.2.3.4. 5.07 17:00 Grupa D 

9.3. Faza pucharowa 
9.3.1. Ćwierćfinały 7-8.07 

9.3.1.1. 7.07 16:00 Pierwszy ćwierćfinał 
9.3.1.2. 7.07 19:00 Drugi ćwierćfinał 
9.3.1.3. 8.07 16:00 Trzeci ćwierćfinał 
9.3.1.4. 8.07 19:00 Czwarty ćwierćfinał 

9.3.2. Półfinały 10.07 
9.3.2.1. 16:00 Pierwszy półfinał 
9.3.2.2. 19:00 Drugi półfinał 

9.3.3. Wielki finał 12.07 



9.3.3.1. 19:00 Wielki finał 

10. Oprogramowanie i wsparcie 

10.1. Podczas rozgrywki zabrania się korzystania z jakichkolwiek aplikacji        
wspomagających grę. 

11. Stream oraz administracja 

11.1. Uczestnicy oraz kapitanowie drużyn zobowiązani są przed rozpoczęciem        
spotkania do dodania wskazanych kont administratora oraz organizatora do         
znajomych. 

11.2. Wszyscy uczestnicy turnieju muszą dołączyć do grupy komunikacyjnej na         
Facebooku: https://www.facebook.com/groups/lolmga 

11.3. Osoby chcące transmitować swoją rozgrywkę na prywatnym streamie        
zobowiązane są ustawić 300 sekund delay transmisji. 

 


