REGULAMIN ROZGRYWEK
LIGA STREAMERÓW CS:GO

Wprowadzenie do regulaminu
Drodzy streamerzy,
Niniejszy regulamin powstał aby usystematyzować rozgrywki Ligi Streamerów.
Chcemy aby nasze rozgrywki były idealnym miejscem dla Was do rywalizacji oraz
angażowania Waszych społeczności do kibicowania swoim ulubionym idolom.
W imieniu całej ekipy odpowiedzialnej za organizację Ligi Streamerów życzymy Wam
powodzenia w rozgrywkach oraz dużo dobrej zabawy z Waszymi drużynami i widzami!
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3.

1.

Informacje ogólne
1.1. Organizator
Organizatorem rozgrywek “Liga Streamerów” jest White Eagle sp. z o.o. z
siedzibą w Gdyni ul. Polska 39/103, 81-334. NIP: 5862302397, KRS:
0000593878.

1.2.

Zmiany i interpretacja regulaminu
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez
wcześniejszego ostrzeżenia. W sytuacjach nieobjętych wyraźnie regulaminem
organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania działań w celu
zachowania spójności oraz ducha fair-play rozgrywek.

1.3.

Administracja danymi osobowymi
Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby rozgrywek (tj.
danych udostępnionych przez uczestników na potrzeby udziału w turnieju)
jest Organizator. Uczestnik ma prawo wglądu w zebrane dane oraz żądania
poprawienia ich. Niepodanie lub podanie nieprawdziwych danych może
skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w rozgrywkach.

1.4.

Gra
Grą wykorzystywaną podczas turnieju jest “Counter Strike - Global Offensive”
wydane przez Valve Corporation.

1.5.

Harmonogram rozgrywek
Harmonogram rozgrywek określa załącznik nr 1 do regulaminu.

1.6.

2.

Osoby kontaktowe
Mateusz Zaczyński

Główny administrator

Zaczek#8609

Tymoteusz Cierzan

Koordynator turnieju

Zobek#7746

Piotr Rzeczycki

Manager zawodników

Saix#9946

Michał Gibadło

Koordynator transmisji

mgister#6463

Zasady dotyczące graczy
2.1. Wiek zawodnika
Uczestnikiem rozgrywek może być osoba, która w dniu rozpoczęcia
rozgrywek ma ukończone 16 lat.

2.2.

Profesjonalni zawodnicy

4.

Uczestnikiem rozgrywek nie może być osoba, która brała udział w
następujących rozgrywkach:
- PLE PGE Dywizja Mistrzowska Jesień 2021
- PLE Lotto Dywizja Profesjonalna Jesień 2021
- ESL Mistrzostwa Polski Jesień 2021
- turnieje z serii ESL Pro Tour (m.in. IEM, ESL One, Dreamhack)
- turnieje z serii BLAST (m.in. BLAST Premier, EU Champions)
- turnieje Relog Media (m. in. Snow Sweet Snow, Pinnacle Fall Series)
- turnieje z serii WePlay Academy League
Wyjątkiem od powyższej zasady jest osoba, która brała udział w wyżej
wymienionych rozgrywkach w roli stand-ina oraz rozegrała łącznie
maksymalnie 3 mapy.

2.3.

Nazwa uczestnika
Każdy z zawodników musi posiadać własną nazwę (nickname), którym
posługuje się podczas rozgrywek. Nazwa ta nie może zostać zmieniona bez
zgody organizatora.

3.

Zasady dotyczące zespołów
3.1. Skład zespołu
Zespół musi się składać z minimum 5 zawodników podstawowych.
Dodatkowo może posiadać 2 zawodników rezerwowych (stand-inów) oraz 1
trenera. W przypadku braku możliwości wystawienia pełnej piątki zawodników
jako zawodnik rezerwowy może wystąpić również trener.

3.2.

Nazwa zespołu
Każdy z zespołów musi posiadać własną nazwę, która jest ustalana przez
organizatora rozgrywek. Nazwa ta nie może zostać zmieniona bez zgody
organizatora.

3.3.

Kapitan zespołu
Każdy z zespołów musi posiadać swojego kapitana - który jest wyznaczany
przez organizatora.

3.4.

Osoba kontaktowa
Kapitan każdego zespołu wyznacza osobę do kontaktu z organizatorem,
administratorami oraz innymi drużynami.

3.5.

Zmiana awaryjna
W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, braku możliwości wystawienia
pełnego składu organizator dopuszcza zmianę awaryjną. Musi ona jednak być
poparta odpowiednimi argumentami. Zawodnik uzupełniający skład nie może
być członkiem żadnej drużyny biorącej w rozgrywkach. Decyzje na temat
dopuszczenia do zmiany awaryjnej są podejmowane przez organizatora
indywidualnie.

5.

4.

Ogólne zasady rozgrywki CS:GO
4.1. Pula map
Podczas rozgrywek używana jest oficjalna pula map turniejowych (Valve
Active Duty Pool Map). Listę dostępnych map można znaleźć poniżej:
- de_ancient
- de_dust2
- de_inferno
- de_mirage
- de_nuke
- de_overpass
- de_vertigo

4.2.

Zmiany w puli map
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w puli map w dowolnym
momencie. W sytuacji zmiany oficjalnej puli map turniejowych przez Valve
organizator zastrzega sobie prawo do utrzymania poprzedniej puli map, w
celu zachowania ciągłości rozgrywek.

4.3.

Ustawienia serwera
Start money: $800
Round time: 1 minuta 55 sekund
Freeze time: 20 sekund
Buy time: 20 sekund
Bomb timer: 40 sekund
Timeouts: 4x 30 sekund
Round start delay: 5 sekund
Halftime: 2 minuty 30 sekund
Tylko podczas ćwierćfinałów oraz fazy LAN:
Overtime halftime: brak
Overtime: MR3
Overtime start money: $16000

4.4.

Serwer
Organizator zapewnia serwer Tickrate 128 z lokalizacją w Warszawie. Na
serwerze zainstalowana jest wtyczka, umożliwiająca nakładanie graffiti
reklamowych na mapy CS:GO.

4.5.

Sprawdzenie serwera
Drużyny mają obowiązek sprawdzić działanie serwera oraz ich ustawienia w
grze 10 minut przed rozpoczęciem spotkania. Niewypełnienie tego obowiązku
oznacza akceptację stanu serwera oraz ustawień - w takiej sytuacji mecz
może być kontynuowany mimo zgłaszanych problemów przez zawodników.

4.6.

Pauza taktyczna

6.

Drużyna ma do dyspozycji 4 przerwy taktyczne - każda po 30 sekund. Aby
użyć pauzy taktycznej zawodnik musi przejść do menu gry i zagłosować za
rozpoczęciem przerwy (ESC -> Call Vote -> Tactical Timeout). Przerwa
zostanie zarządzona podczas najbliższego freeze time’u.

4.7.

Pauza techniczna
W przypadku wystąpienia problemów technicznych drużyna ma do dyspozycji
pauzę techniczną. Aby ją zarządzić zawodnik musi wpisać na czacie
tekstowym komendę “.tech”. Pauza techniczna jest nieograniczona czasowo,
jednak zawodnik ma obowiązek poinformować administrację z jakiego
powodu dana pauza została zarządzona.

4.8.

Przedłużana pauza techniczna
W przypadku gdy pauza techniczna trwa dłużej niż 10 minut administracja
może podjąć decyzje o zarządzeniu zmiany w składzie drużyny wprowadzenie stand-ina w celu ponownego rozpoczęcia spotkania.

4.9.

Pauza administratorska
Administrator ma prawo zarządzić pauzę w grze jeżeli wymaga tego sytuacja
podczas rozgrywki.

4.10.

Kontakt podczas pauzy
W trakcie fazy online - dozwolona jest komunikacja między zawodnikami
podczas pauz taktycznych oraz technicznych. Podczas fazy finałowej - w
trakcie trwania pauzy technicznej komunikacja między zawodnikami jest
zakazana.

5.

Etap online
5.1. Ilość drużyn
W fazie online rozgrywek bierze udział 8 zespołów.

5.2.

Format rozgrywek
Faza online rozgrywana jest w formacie “każdy z każdym” spotkaniami BO2.

5.3.

Dogrywki
Podczas fazy online dogrywki nie są rozgrywane. Wyjątkiem są dwa mecze
ćwierćfinałowe w formacie BO3.

5.4.

Punktacja
Drużyny otrzymują następującą ilość punktów za wynik:
- wygrana mapy: 3 punkty
- remis na mapie: 1 punkt (oba zespoły)
- przegrana mapy: 0 punktów

5.5.

Awans do etapu LAN

7.

Dwie (2) najlepsze drużyny z tabeli fazy online awansują bezpośrednio do
etapu LAN. Drużyny z miejsc 3-6 rozgrywają ćwierćfinały w formacie BO3.
Wygrani ćwierćfinałów awansują do etapu LAN.

5.6.

Ćwierćfinały online
Dwa (2) mecze ćwierćfinałowe są rozgrywane online w formacie BO3.

5.7.

Seedowanie w ćwierćfinałach
Mecze ćwierćfinałowe rozgrywane są według następującego seedu:
- 3 drużyna z 6 drużyną po fazie ligowej
- 4 drużyna z 5 drużyną po fazie ligowej

5.8.

Proces wybierania map
System BO2:
- Drużyna A banuje mapę
- Drużyna B banuje mapę
- Drużyna A banuje mapę
- Drużyna B banuje mapę
- Drużyna A wybiera mapę / Drużyna B wybiera stronę startową
- Drużyna B wybiera mapę / Drużyna A wybiera stronę startową
System BO3:
- Drużyna A banuje mapę
- Drużyna B banuje mapę
- Drużyna A wybiera mapę / Drużyna B wybiera stronę startową
- Drużyna B wybiera mapę / Drużyna A wybiera stronę startową
- Drużyna A banuje mapę
- Drużyna B banuje mapę
- Ostatnia mapa grana jako decydująca (o ile jest to wymagane) /
Drużyny rozgrywają rundę nożową

5.9.

Remis w tabeli
W sytuacji remisu punktowego w tabeli o wyższym seedzie decyduje bilans
wygranych rund. W przypadku takiego samego bilansu decydują
bezpośrednie starcia między drużynami.

6.

Etap LAN
6.1. Ilość drużyn
W fazie LAN rozgrywek biorą udział 4 zespoły.

6.2.

Format rozgrywek
Faza LAN rozgrywana jest w formacie “single elimination bracket” BO3.

6.3.

Proces wybierania map
System BO3:
- Drużyna A banuje mapę
- Drużyna B banuje mapę

8.

-

6.4.

Drużyna A wybiera mapę / Drużyna B wybiera stronę startową
Drużyna B wybiera mapę / Drużyna A wybiera stronę startową
Drużyna A banuje mapę
Drużyna B banuje mapę
Ostatnia mapa grana jako decydująca (o ile jest to wymagane) /
Drużyny rozgrywają rundę nożową

Media day
Obecność podczas media day jest obowiązkowa dla każdego zawodnika.
Dokładny harmonogram media day znajduje się w załączniku nr 1, jednak
zostanie uzupełniony po rozegraniu całej fazy online.

6.5.

Sprzęt na miejscu
Organizator podczas finałów LAN zapewnia następujące urządzenia
potrzebne do rozgrywki:
- Komputer turniejowy
- Monitor (min. 240hz, 1ms response time)
- Słuchawki wygłuszające
W obowiązku uczestnika leży zabranie ze sobą wszystkich innych
potrzebnych peryferiów takich jak:
- myszka
- klawiatura
- słuchawki douszne
- słuchawki nauszne
- podkładka
- mouse bungee
W sytuacji braku jednego z tych peryferiów organizator nie ma obowiązku
zapewniania ich zawodnikowi.

6.6.

Pliki config oraz sterowniki
Zawodnicy są zobowiązani do przesłania organizatorowi wymaganych przez
nich plików config oraz listę wymaganych sterowników. Podczas samego
wydarzenia zabronione jest podłączanie do komputerów jakichkolwiek
dysków USB, telefonów, itd.

6.7.

Strefa turniejowa
Organizator podczas wydarzenia wyznacza strefę turniejową, która obejmuje:
- stanowiska komputerowe zawodników
- scenę
W strefie tej panują ograniczenia, które można znaleźć w kolejnych punktach
regulaminu.

6.8.

Jedzenie i picie
Spożywanie jedzenia jest zabronione w strefie turniejowej. Spożywanie
napojów jest możliwe tylko w specjalnych butelkach zapewnionych przez
organizatora. Napoje muszą znajdować się na ziemi.

9.

6.9.

Telefony i urządzenia elektroniczne
Korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych
(smart zegarki, tablety, itd.) jest zakazane w strefie turniejowej. Administrator
podczas odbiera wszelkie urządzenia zawodnikom przed wejściem do strefy
turniejowej. Jedynym wyjątkiem od powyższej reguły jest konieczność
zalogowania się do platformy Steam i użycia tokenu aplikacji mobilnej.

6.10.

Administratorzy
Każdy zespół posiada przydzielonego administratora. W przypadku pauzy
technicznej lub jakichkolwiek problemów jest on pierwszą osobą kontaktową
dla zawodników.

6.11.

Komunikacja zawodników oraz trenera
Sposobem komunikacji podczas etapu LAN jest serwer Teamspeak 3
zapewniony przez organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do
nagrywania, monitorowania, udostępniania na transmisji komunikacji drużyny
podczas spotkania.

6.12.

Usunięcie trenera
W sytuacji w której trener nagminnie narusza zakaz komunikacji z
zawodnikami podczas rozgrywki lub pauzy technicznej może on zostać
usunięty ze sceny.

7.

Nagrody
7.1. Pula nagród
Pula nagród podczas rozgrywek wynosi 30 000 PLN.

7.2.

Podział nagród
Pula nagród zostanie podzielona w następujący sposób:
- 1 miejsce: 20 000 PLN
- 2 miejsce: 5 000 PLN
- 3 miejsce: 2 500 PLN
- 4 miejsce: 2 500 PLN

7.3.

Wypłata nagród
Nagrody zostaną wypłacone przez organizatora do 45 dni roboczych od
zakończenia rozgrywek na wskazane przez kapitana konto bankowe.

7.4.

Podatek od nagród
Wypłacana nagroda jest pomniejszana o podatek od nagród.

8.

Zobowiązania sponsorskie
8.1. Tytuł transmisji

10.

Wszyscy zawodnicy podczas prowadzenia swojej transmisji mają obowiązek
zawrzeć w tytule streama frazę “LIGASTREAMEROW.PL”.

8.2.

Komenda chatbot
Wszyscy zawodnicy podczas prowadzenia swojej transmisji mają obowiązek
dodać komendę chatbot “!liga” kierującą do strony internetowej
https://ligastreamerow.pl

8.3.

Graffiti na mapach
Podczas rozgrywek na mapach pojawią się graffiti związane z partnerami
rozgrywek.

8.4.

Inne zobowiązania
Zawodnicy nie są zobligowani do promowania w jakikolwiek sposób
partnerów wydarzenia (Logitech, Betclic, NTT System, Ceneo, Esport SPOT).

9.

Oszustwa - cheating
9.1. Cheating
Wykorzystywanie jakiegokolwiek oprogramowania wspomagającego
rozgrywkę jest zabronione. Zawodnik, który używa takiego oprogramowania
może zostać zdyskwalifikowany z rozgrywek.

9.2.

Betting
Zawodnicy, obsługa oraz organizator nie mogą być bezpośrednio
zaangażowani w obstawianie jakichkolwiek spotkań w ramach rozgrywek.

9.3.

Wykorzystywanie informacji
Wykorzystywanie informacji zdobytych w sposób nieuczciwy (np. pomoc
osoby trzeciej, stream sniping, itd.) w ramach rozgrywek jest zabronione.

9.4.

Ustawianie spotkań
Ustawianie wyników spotkań podczas rozgrywek jest zabronione.

9.5.

Bugi, glitche
Wykorzystywanie bugów, glitchów, które mogą dać nieproporcjonalną
przewagę nad przeciwnikami jest zabronione. Wyjątkiem są błędy
powszechnie używane za część rozgrywki. W przypadku wątpliwości drużyna
może skonsultować dopuszczalność błędu z administratorem.

9.6.

Kary
Ostateczną formę kary za wyżej wymienione przewinienia wyznacza
administrator indywidualnie dla każdego przypadku.

11.

Załącznik nr 1
KOLEJKA #1

19.10

18:00 [BO2]

Mecz #1 Dzień #1

19.10

20:00 [BO2]

Mecz #2 Dzień #1

20.10

18:00 [BO2]

Mecz #1 Dzień #2

20.10

20:00 [BO2]

Mecz #2 Dzień #2
KOLEJKA #2

26.10

18:00 [BO2]

Mecz #1 Dzień #3

26.10

20:00 [BO2]

Mecz #2 Dzień #3

27.10

18:00 [BO2]

Mecz #1 Dzień #4

27.10

20:00 [BO2]

Mecz #2 Dzień #4
KOLEJKA #3

2.11

18:00 [BO2]

Mecz #1 Dzień #5

2.11

20:00 [BO2]

Mecz #2 Dzień #5

3.11

18:00 [BO2]

Mecz #1 Dzień #6

3.11

20:00 [BO2]

Mecz #2 Dzień #6
KOLEJKA #4

9.11

18:00 [BO2]

Mecz #1 Dzień #7

9.11

20:00 [BO2]

Mecz #2 Dzień #7

10.11

18:00 [BO2]

Mecz #1 Dzień #8

10.11

20:00 [BO2]

Mecz #2 Dzień #8
KOLEJKA #5

16.11

18:00 [BO2]

Mecz #1 Dzień #9

12.

16.11

20:00 [BO2]

Mecz #2 Dzień #9

17.11

18:00 [BO2]

Mecz #1 Dzień #10

17.11

20:00 [BO2]

Mecz #2 Dzień #10
KOLEJKA #6

23.11

18:00 [BO2]

Mecz #1 Dzień #11

23.11

20:00 [BO2]

Mecz #2 Dzień #11

24.11

18:00 [BO2]

Mecz #1 Dzień #12

24.11

20:00 [BO2]

Mecz #2 Dzień #12
KOLEJKA #7

30.11

18:00 [BO2]

Mecz #1 Dzień #13

30.11

20:00 [BO2]

Mecz #2 Dzień #13

1.12

18:00 [BO2]

Mecz #1 Dzień #14

1.12

20:00 [BO2]

Mecz #2 Dzień #14

ĆWIERĆFINAŁY

3.12

18:00 [BO3]

Ćwierćfinał #1

3.12

21:00 [BO3]

Ćwierćfinał #2

MEDIA DAY [LOKALIZACJA: WARSZAWA]

11.12

16:00

Team #1

11.12

17:15

Team #2

11.12

18:30

Team #3

11.12

19:45

Team #4

PLAYOFFY - FAZA LAN [LOKALIZACJA: WARSZAWA]

12.12

12:00 [BO3]

Półfinał #1

13.

12.12

15:30 [BO3]

Półfinał #2

12.12

19:00 [BO1]

Showmatch

12.12

20:00 [BO3]

Finał

14.

