
 

Regulamin Turnieju Gier Komputerowych 

w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego 

w Gryficach 
 

1. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek turnieju 

gier komputerowych, który odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 roku, w Liceum 

Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego 

w Gryficach. 

2. Organizatorem Turnieju jest Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Bolesława Chrobrego w Gryficach. 

3. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem 

oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji 

postanowień Regulaminu. 

4. Turniej obejmuje  grę League of Legends - drużyny 5 osobowe. 

5. Uczestnikami Turnieju mogą być uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych powiatu 

gryfickiego, klas gimnazjalnych szkół powiatu gryfickiego oraz uczniowie Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Bolesława Chrobrego 

w Gryficach. 

6. Uczestnicy Turnieju musza posiadać własne konta i licencje umożliwiające rozgrywkę 

w League of Legends. 

7. Turniej rozgrywany jest na platformie serwera Europejskiego Północ i Wschód gry 

League of Legends. 

8. W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców na 

udział w Turnieju (załącznik 1). 

9. Zgłoszenie drużyny powinna zawierać: nazwę drużyny, imiona, nazwiska, dane 

kontaktowe (email, telefon) oraz nazwę szkoły wszystkich członków drużyny. 

W zgłoszeniu należy wskazać również kapitana drużyny. 

10. Każdy uczestnik w dniu Turnieju musi posiadać legitymację szkolną i okazać ją przy 

rejestracji zawodników. Uczestnik nieposiadający legitymacji szkolnej nie zostanie 

dopuszczony do Turnieju. 

11. Żaden gracz nie może posiadać tzw. bana. 

12. Niedozwolone jest używanie wulgarnych lub obraźliwych nazw drużyn i nicków. 

13. Zgłoszenie drużyny odbywa się poprzez formularz zamieszczony na stronie 

internetowej (załącznik 2). 

14. Termin zgłaszania drużyn upływa dnia 25 stycznia 2019 roku. 

15. O dopuszczeniu do Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

16. Ostateczny przebieg rozgrywek (w tym wstępna drabinka turniejowa) zostanie 

przedstawiony po ostatecznym zamknięciu listy uczestników. 

17. Uczestnicy mogą używać własnych kontrolerów do gry (myszy, klawiatury, 

słuchawki, mikrofony pod warunkiem, że nie wymagają one zewnętrznego 

oprogramowanie do swojej pracy). 

18. Nie ma możliwości podłączania swojego PC i monitora. Wszystkie mecze 

rozgrywanej będą na komputerach udostępnionych przez organizatora. 

19. Na stanowiskach komputerowych można korzystać z wody tylko w butelkach 

sportowych (zabezpieczających przed wylaniem się wody). 



20. Zabrania się spożywania posiłków i  napojów (w innych pojemnikach)  przy 

stanowiskach komputerowych. 

21. Używanie chatu w grze w celu zirytowania/obrażenia przeciwnika jest zabronione. 

22. Używanie wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę w czasie gry 

jest zakazane. 

23. Surowo karane jest używanie błędów gry(bugów, glitchy itp.). 

24. Jakiekolwiek programy czy modyfikacje zmieniające oryginalną wersję gry są 

zakazane. 

25. Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe 

wydawcy gry. 

26. Zawodnicy muszą niezwłocznie poinformować administratora spotkania 

o zastosowaniu przez drużynę przeciwną niedozwolonego zagrania pod rygorem 

utraty prawa do wnoszenia reklamacji po meczu. 

27. Karą za stosowanie niedozwolonego zagrania jest dyskwalifikacja z turnieju 

i oddanie meczu walkowerem. 

28. Za niedozwolone zagrania uważa się w szczególności: 

 stosowanie wszelkich błędów w grze oraz błędów w projekcie map 

 stosowanie wszelkich cheatów oraz modyfikacji gry 

 stosowanie innych sterowników graficznych niż zainstalowane przez organizatora 

 stosowanie skryptów itp. 

 celowe poddanie meczu przeciwnikowi 

 niesportowe zachowanie rozumiane jako wulgaryzmy, prowokowanie, 

zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane 

przeciwko innym uczestnikom wydarzenia 

 spóźnienie na mecz większe niż 5 minut 

29. Gracze zobowiązują się do grania podczas turnieju wyłącznie na swoich kontach (tj: 

jeżeli nastąpi zamiana zawodników należy przelogować się na swoje konto). 

30. Każdej drużynie przysługuje do pięciu minut pauzy na grę. W razie utracenia 

połączenia przez któregokolwiek z graczy, gra może zostać spauzowana, lecz 

z zachowaniem limitu czasu i w przypadku gdy nie dzieje się żadna akcja. Gracz który 

utracił połączenie może z powrotem dołączyć do gry. W razie wystąpienia rozłączenia 

któregokolwiek z graczy podczas turnieju LAN należy niezwłocznie spauzować grę 

oraz powiadomić o tym fakcie sędziego. 

31. W sytuacjach kontrowersyjnych wynikających z wyżej wymienionego przypadku, 

decyzję o jego rozwiązaniu podejmuje sędzia 

32. Organizatorzy powołują sędziów których zobowiązują do: 

 zapisywania wyników meczy 

 nadzorowania prawidłowego przebiegu rozgrywanych meczy oraz przestrzegania 

regulaminu 

 niezwłocznego informowania organizatorów o naruszeniu regulaminu. 

33. Sędziowie mają prawo do dyskwalifikacji drużyny A lub poddania meczy na korzyść 

drużyny B, jeżeli jakikolwiek członek drużyny A będzie przeszkadzał fizycznie 

drużynie B (tj: powodował rozłączanie połączenia drużynie B, obserwował 

i przechadzał się obok stanowiska drużyny B podczas rozgrywanego meczu A vs B, 

itp). 

34. W przypadku naruszenia regulaminu sędzia może zdecydować o wykluczeniu 

uczestnika z turnieju, a jego decyzja jest ostateczna      

35. W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową 

grę przez jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Opiekuna 



rozgrywek może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub w skrajnych 

przypadkach zostać zdyskwalifikowany z Turnieju. 

36. Podczas rozgrywek Organizator może określić inne działania urzeczywistniające 

niesportową grę. 

37. Gracz nie może zmieniać zespołu w trakcie trwania rozgrywek. 

38. Niedozwolone jest używanie jakichkolwiek wulgarnych sformułowań kierowanych 

w stronę administratorów lub uczestników. 

39. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu 

turnieju. 

40. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z przeprowadzeniem turnieju, 

jeżeli nastąpiły one na skutek zdarzeń niezależnych od Organizatora oraz zdarzeń, 

których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec. 

41. Celem organizatorów jest zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla 

wszystkich zasadach. Mają na uwadze ułomność przepisów prawnych i ich częste 

niedostosowanie do realiów postanawia się, że ostateczną decyzję w każdej sprawie 

podejmuje Organizator. Działa on na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości. 

Regulamin jest jasnym wyznacznikiem co uczestnik Turnieju powinien, a czego nie 

powinien robić, jednak w spornych lub bardziej skomplikowanych przypadkach 

zdanie Organizatora jest najważniejsze. 

42. Najważniejszą zasadą przyświecającą Turniejowi jest gra fair-play. Dlatego 

organizator zobowiązuje graczy do: 

 Przestrzegania zasad kultury osobistej 

 Okazywania wyrozumiałości i dążenie do kompromisu w przypadku problemów 

technicznych u przeciwnika 

 Łagodzenia konfliktów 

 Uczciwej gry bez używania jakichkolwiek nielegalnych wspomagaczy 

 Przestrzegania etykiety oraz innych, ogólnie obowiązujących norm społecznych 

43. Za rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez uczestnika turnieju odpowiada uczestnik, 

który zawinił. 

44. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

45. Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: organizator oraz 

administrator, którzy mogą, lecz nie muszą uwzględniać opinii kapitanów zespołów. 

46. Zespół po stawiennictwie się w dniu rozpoczęcia turnieju zgłasza swojego kapitana 

i tylko zgłoszony kapitan ma prawo reprezentować drużynę przed organizatorem 

i administratorem Turnieju. 

47. Kapitan zobligowany jest do podania numeru telefonu komórkowego, pod którym 

będzie dostępny w ciągu całego okresu trwania turnieju. 

 

 

Administratorzy Turnieju 

 


