
Regulamin turnieju Teamfight Tactics podczas  
MGA x SSPO Opole Gaming Festival 2020 

 
1. Postanowienia ogólne 

1.1. Poniższy regulamin dotyczy turnieju Teamfight Tactics 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. 

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

odblokowaną rangę w grze rankingowej Teamfight Tactics. 

3. Format turnieju 

3.1. Turniej odbywa się na europejskim serwerze EUNE. 
3.2. Każdy gracz musi posiadać konto na europejskim serwerze EUNE. 
3.3. Maksymalna ilość uczestników turnieju to 32 osoby. 
3.4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 32 zawodników zostaną rozegrane          

turnieje kwalifikacyjne (maksymalnie 4) w dniach: 30.06 - 5.07 
3.4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania osobnych       

turniejów kwalifikacyjnych dla studentów uczelni organizatora. 
3.5. Turniej będzie składał się z trzech etapów: kwalifikacji, fazy grupowej oraz           

fazy pucharowej. 
3.6. Daty oraz godziny pojedynków zostaną udostępnione na stronie organizatora         

oraz w wydarzeniu na Facebooku. 
3.7. Kwalifikacje odbędą się w formacie BO1, z awansem TOP4. 
3.8. W fazie grupowej zostaną utworzone 4 grupy po 8 uczestników. Trzy serie            

gier wewnątrz grupy, 4 uczestników wychodzi do fazy pucharowej zgodnie z           
sumą punktów zdobytych według następującej punktacji: 

3.8.1. 1 miejsce: 11 punktów 
3.8.2. 2 miejsce: 9 punktów 
3.8.3. 3 miejsce: 7 punktów 
3.8.4. 4 miejsce: 5 punktów 
3.8.5. 5 miejsce: 4 punkty 
3.8.6. 6 miejsce: 3 punkty 



3.8.7. 7 miejsce: 2 punkty 
3.8.8. 8 miejsce: 1 punkt 

3.9. W fazie grupowej zostaną utworzone 2 grupy po 8 uczestników. Trzy serie            
gier wewnątrz grupy, 4 uczestników wychodzi do finału. Awans zgodnie z           
punktacją z punktu 2.8. 

3.10. Finał jedna grupa 8 uczestników. Trzy serie gier wewnątrz grupy. Miejsca           
końcowe zgodnie z punktacją z punktu 2.8. 

3.11. Grupy oraz pary zostaną podane na platformie wybranej przez organizatorów. 

4. Zasady pojedynków 

4.1. Każdy gracz zobowiązany jest dodać do znajomych swoich przeciwników 
4.2. Każdemu graczowi przysługuje 15 minut spóźnienia na rundę. Po upływie 15           

minut gracz otrzymuje 0 punktów, a runda rozpoczyna się bez niego. 
4.3. Pojedynki rozpoczynamy jedynie w obecności i po zgodzie administratora         

nadzorującego grę.  
4.3.1. W wyjątkowych przypadkach po zgodzie administratora spotkanie       

może się rozpocząć bez jego obecności. 

5. Wyniki 

5.1. Po każdym pojedynku należy zgłosić wynik meczu oraz potwierdzić. W 
sytuacjach spornych jedyną możliwością rozwiązania tego konfliktu jest zrzut 
ekranu. 

5.2. Wynik do administratora turnieju zgłasza zwycięzca pokoju. 

6. Błędy 

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

6.2. W przypadku wystąpienia błędu nieopisanego w regulaminie należy        
niezwłocznie zgłosić się do administratora ligi. 

7. System rozgrywek 

7.1. Uczestnicy w fazie kwalifikacji zostaną podzieleni na grupy losowo. 
7.2. Uczestnicy w fazie grupowej zostaną podzieleni na cztery grupy po 8 osób. 
7.3. Składy grup zostaną rozlosowane z puli graczy podzielonych na koszyki          

uczestników. 
7.3.1. Podział uczestników na koszyki zostanie udostępniony po       

zakończeniu fazy kwalifikacji. 
7.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formatu i systemu         

rozgrywek w przypadku sporej różnicy w ilości zapisanych osób w stosunku           
do początkowych założeń turnieju lub wystąpienia innych sytuacji losowych. 

8. Terminy spotkań 

8.1. Turnieje kwalifikacyjne: 



8.1.1. 30.06 16:00 
8.1.2. 2.07 10:00 
8.1.3. 5.07 20:00  

8.2. Faza grupowa 
8.2.1. 9.07 20:00 

8.3. Faza pucharowa 
8.3.1. Półfinały 11.07 

8.3.1.1. 10:00 Pierwszy półfinał 
8.3.1.2. 13:00 Drugi półfinał 

8.3.2. Wielki finał 12.07 
8.3.2.1. 10:00 Wielki finał 

9. Stream oraz administracja 

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

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

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

 


