
Regulamin turnieju Counter-Strike: Global Offensive

1. Postanowienia ogólne
- Kapitanowie z obu drużyn mają zjawić się 10 minut przed meczem w sali nr 10
-Administracja ma prawo do edycji regulaminu jak i ma prawo podejmować decyzje takie, które nie
spodobają się graczom ale będą dobre dla całego turnieju.
-Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
-Administracja turnieju: Arkadiusz Wojciechowski, Przemysław Olszewski, Krzysztof Zieliński

2. Zawodnicy
-Zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół.
-Zawodnikowi jak i całęj drużynie zabrania się używania wulgarnych nazw w nicku oraz nametagu,
kierowania wulgarnych treści do pozostałych graczy oraz administracji.
-Zawodnik nie może zmieniać drużyny w trakcie trwania rozgrywek.

3. Drużyny
-Podczas meczów trenerzy mogą być z zawodnikami.

4. Rozgrywki
-Wszystkie mecze będą rozgrywane w trybie BO1, finał i mecz o 3 msc BO3

Lista map na których rozgrywany będzie turniej
-de_cobblestone
-de_inferno
-de_nuke
-de_mirage
-de_train
-de_cache
-de_overpass

Używanie czatu w grze w celu obrażania bądź zirytowania przeciwnika jest surowo zabronione, 
może grozić to dyskwalifikacją całej drużyny.

W przypadku remisu zastosowana będzie dogrywka w systemie MR3

5. Kary i rozstrzygnięcia
-Kwestie sporne rozpatruje administrator, jego decyzja jest nie odwołalna.
-Używanie niedozwolonego oprogramowania jest surowo karane (dyskwalifikacja)
-W trakcie trwania meczu obowiązuje kultura, nieprzestrzeganie netykiety jak i kultury osobistej 
administracja może wyciągnąć konsekwencje od drużyny, nawet jeśli wina leży po stronie tylko 
jednego zawodnika.
-Wulgarne treści, zachowania, spamowanie, prowokowanie, zarówno w trakcie meczu w 
komentarzach przed i po meczowych spotkaniach są zabronione.
-Każda drużyna ma prawo do 2 taktycznych pauz na mecz, pauza trwa 2 minuty, 1 pauza techniczna
nie dłuższa niż 3 minuty.
-Opuszczenie serwera przed zakończeniem meczu jest zabronione.
-Wpisanie wyniku wiąże się z jego akceptacją. Po tym fakcie zgłoszenie konfliktu jest możliwe 
jednakże przyczyna jego zgłoszenia nie będzie miała wpływu na wynik spotkania.

6. Crash servera



-Jeżeli serwer się wyłączy z niewiadomych przyczyn to mecz zostaje przywrócony przez backupa 
lub zostaje powtórzony w zależności od problemów z serwerem. Jeśli drużyna miała wygranych 15 
rund a przeciwna do 6 rund to mecz wygrywa drużyna która miałą zapewniony remis.


