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1. Postanowienia ogólne: 
 

1) Counter-Strike:Global Offensive jest znakiem zastrzeżonym producenta Valve 

Corporation, platforma Steam jest produktem firmy Valve Corporation. 

2) Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzców turnieju  Zespołu Szkół nr 3 im. 

Mikołaja Kopernika, który odbędzie się od 1.03.2020 r.  online. Faza pucharowa 

odbędzie się w szkole Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika. Zapisy   do  

28.02.2021 

3) Organizatorem Turnieju jest u Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika. 

4) Wstęp na Turniej, jak i udział w Turnieju jest całkowicie bezpłatny.  

2. Pozostałe informacje: 
 

1) Przystępując do rozgrywek, gracz zobowiązuje  się do przestrzegania niniejszego 

regulaminu.  

2) Nad każdą z rozgrywek będą czuwać wyznaczeni przez Organizatora sędziowie. Będą 

oni obserwowali rozgrywki pomiędzy uczestnikami oraz zatwierdzali i przekazywali 

wyniki spotkań. 

3) We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek, a nie objętych przepisami 

niniejszego regulaminu decyzję podejmuje Organizator.  

4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Turnieju. 

5) W kwestiach niezawartych w regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks cywilny.  

6) Przesyłając zgłoszenia na Turniej, akceptuje administracja turnieju. 

7) Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodziców która będzie znajdowała się na 

stronie Szkoły Zs3 

8) Zgodę rodziców należy zeskanować lub dobrej jakości zdjęcie następnie wysłać do 

organizatorów turnieju: Jarosław Kubat lub Marcel Jarosławski 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Wizerunek i dane osobowe graczy 
 

 Udział w Turnieju jest jednoznaczny ze zgodą na: nieodpłatne wykorzystywanie 

wizerunku graczy oraz danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 ze zm.) w zakresie: imię, 

nazwisko, wizerunek, do publikacji na stronach internetowych związanych z Turniejem, 

fanpage’u Facebook Organizatora oraz w telewizji i prasie, promującej Turniej oraz 

Organizatora, oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

jedynie do realizacji i promocji Turnieju. 

4. Kontakt do organizatora: 
 

Kontakt do organizatora: kubatjarekzs3@gmail.com 

Kontakt w sprawie zapisów i drużyn: marcel.jaroslawski@wp.pl Tel. 512 685 194 

 

1) W Turnieju mogą wziąć udział tylko osoby poniżej 20 roku życia 

2)  Uczniowie przed 18 rokiem życia biorą udział w turnieju za zgodą rodziców (zgoda 

do pobrania na stronie internetowej kopernik.wielun.pl) 

3) Gracze muszą posiadać Status Prime albo wykupioną operację Broken Fang Premier 

4) Turniej w grę Counter-Strike: Global Offensive, odbędzie się dla minimum 8 drużyn.  

5) Skład drużyny wynosi minimum  5 graczy oraz możliwość 2 graczy rezerwowych . 

6) Drużyna jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe nie ma możliwości mieszania 

zawodników z innych szkół. Drużyny z szkół podstawowych mają taką możliwość 

jeśli dobrany zawodnik również jest z szkoły podstawowej. 

7) Drużyna zobowiązana jest posiadać nazwę, pod którą będzie występowała w Turnieju. 

Zabrania się używania nazw drużyn oraz opisów o wulgarnej treści. Organizator 



zastrzega sobie możliwość odrzucenia możliwości startu drużyny w Turnieju  

z powodu nieodpowiedniej nazwy.  

8) Drużyna jest zobowiązana do wyznaczenia kapitana spośród zawodników drużyny. 

Kapitan pełni rolę kontaktową w imieniu swojego teamu z Organizatorem Turnieju.  

9) Gracz może reprezentować maksymalnie jeden zespół w Turnieju. Gracz nie może 

zmieniać drużyny w trakcie Turnieju.  

10) W Turnieju mogą wystąpić jedynie gracze, których imiona  i nazwiska figurują na 

zgłoszeniach. Wszelkie zmiany po potwierdzeniu składów drużynowych są 

zabronione.  

11) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dokonania zmian składów za zgodą 

Organizatora w terminie nieprzekraczającym 24 godzin przed godziną rozpoczęcia 

Turnieju.  

12) Warunkiem uczestnictwa drużyny w Turnieju jest zgłoszenie drużyny wraz  

z kompletnymi danymi zawierającymi w szczególności: 

 

Nazwę drużyny, • miejscowość, którą reprezentuje drużyna, • pełny skład drużyny 

(minimum 5 osób) wraz z podaniem imienia, nazwiska, wieku, Steam ID, oraz nicku 

(pseudonimu) w grze, • dane kapitana (imię, nazwisko, numer telefonu do kontaktu   

z organizatorem w ciągu trwania całego Turnieju).  

 

13) Zgłoszenie do Turnieju następuje poprzez e-mail na adres: marcel.jaroslawski@wp.pl 

lub  kubatjarekzs3@gmail.com 

14) W Turnieju może wziąć udział maksymalnie 16 zespołów. Decyduje kolejność 

kompletnych zgłoszeń. Kolejne dwie drużyny trafiają na listę rezerwową.  

15) 10.1. W sytuacji gdy zgłosi się 15 zespołów, Turniej zostanie rozegrany z liczbą 14 

zespołów, natomiast 15 zespół stanie się drużyną rezerwową.  

16) Każda drużyna ma obowiązek zgłosić się do Organizatora (telefonicznie lub drogą 

mailową) w celu potwierdzenia udziału w Turnieju, nie później niż do 28.02.2021 r, 

do godz. 18:00.  

17) W przypadku gdy drużyna nie stawi się w dniu rozgrywania Turnieju zostanie 

zdyskwalifikowana. 



5. Zasady obowiązujące podczas trwania Turnieju. 
 

1) Każdy gracz zobowiązany jest do posiadania własnego aktualnego, aktywnego konta 

steam, bez VAC Bana nałożonego na grę Counter-Strike Global Offensive.  

2) Gracze zobowiązani są do zachowywania zgodnego z zasadami fair play – 

niedopuszczalne jest m.in. używanie wulgaryzmów, nieprzyzwoitych gestów, aktów 

agresji lub wandalizmu.  

3) Podczas rozgrywania meczu na serwerze nie może znajdować się żaden obserwator 

(spectate) z wyjątkiem administratora, koordynatora, organizatora lub ewentualnie 

uprawnionego komentatora.  

4) Jeżeli zawodnik zostanie rozłączony z serwerem w czasie meczu i nie jest w stanie 

dołączyć ponownie, można go zastąpić innym zawodnikiem (rezerwowym).  

a. Zmiana zawodnika musi być zasygnalizowana drużynie przeciwnej oraz 

administratorowi i koordynatorowi meczu, który zatwierdzi zmianę 

zawodnika. W innych przypadkach gra w zastępstwie nie jest możliwa. 

b. Jeżeli drużyna nie ma zawodnika rezerwowego, a mecz trwa dłużej niż  

2 rundy, to tylko i wyłącznie od zainteresowanej drużyny zależy czy chce 

kończyć rozgrywkę w niepełnym składzie.  

5) Mecze przerwane z powodów technicznych serwera, muszą być powtórzone  

w kolejnym wyznaczonym przez organizatora terminie. 5.1. Jeżeli spotkanie zostało 

przerwane w trakcie trwania jego pierwszej połowy, mecz należy rozpocząć od stanu 

0:0 z zachowaniem jedynie wyniku rundy nożowej (wyboru strony).  

a. W przypadku przerwania drugiej połowy rozgrywki, wznowienie 

rozpoczynamy od wyniku pierwszej części spotkania (po zmianie stron).  

6. Przebieg Turnieju 
 

1) Turniej odbędzie się w trybie BO1 (best of one, najlepszy z jednej mapy),  

z wyłączeniem fazy pucharowej, dla którego określone są szczególne zasady 

rozgrywki.   

2) Mecze rozgrywane są w systemie 5on5, MR15 (pięciu na pięciu, połowa mapy 15 

rund). 



3) Wszelkie rozlosowanie grup/numerów startowych drużyn zostanie wykonane przez 

Organizatora przed rozpoczęciem Turnieju.  

4) Mapę wybiera się poprzez system: ban, ban, ban, ban, ban, ban, random. 

5) Banowanie map rozpoczyna kapitan drużyny wyżej rozstawionej.  

6) Drużyny zostaną podzielone na grupy wg poniższego schematu:  

7) System każdy z każdym. Najlepsze 4 drużyny wchodzą do fazy pucharowej 

8) System rankingowy: 

Wygrana 3  punkty  
Remis 1  punkt 
Przegrana  0  punktów 

9) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad oraz harmonogramu Turnieju, nie 

później niż na 72 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia Turnieju.  

10) Mapy, na których rozgrywany jest Turniej: 

a. de_dust2 

b. de_nuke 

c. de_inferno 

d. de_mirage 

e. de_vertigo 

f. de_overpass 

g. de_train.  

11) O położeniu danej drużyny (CT/TT) decyduje "nożówka", rozgrywana na początku 

meczu.  

12) Drużyna, która pierwsza zdobędzie szesnastą rundę wygrywa mecz/mapę.  

13) W przypadku remisu(faza pucharowa)rozgrywana jest dogrywka po każdej ze stron  

w systemie MR3 (połowa meczu 3 rundy) z 10000$ na start. Dogrywka rozgrywana 

jest na tej samej mapie co cały mecz.  

14) 10.1. Również w przypadku remisu o położeniu danej drużyny (CT/TT) decyduje 

"nożówka", rozgrywana na początku meczu.  

15) Ustawienia serwera: czas rundy mp_roundtime 1.92, mp_freezetime 12 (czas 

zamrożenia 0:12, czas gry jednej rundy: 1:55 min), domyślne ustawienia serwera 

config ESL 5vs5.  

16) Każda drużyna podczas gry (meczu) ma prawo do jednej pauzy, max. 2 min przy 

starcie bądź zakończeniu rundy – na ewentualne poprawki techniczne.  



17) 12.1. W przypadku potrzeby skorzystania z pauzy kapitan danej drużyny zgłasza chęć 

wstrzymania rozgrywki.  

18) Drużyna, która przegrywa swój mecz w fazie pucharowej odpada z dalszej rozgrywki, 

a drużyny zwycięskie przechodzą dalej.  

19) Kolejność wagi punktów w przypadku posiadania przez dwie lub więcej drużyn tej 

samej ilości punktów dużych: a) duże punkty, b) różnica małych punktów, c) 

uzyskany wynik bezpośredni pomiędzy danymi drużynami.  

20) Na meczu musi zjawić się 5 zawodników. Wyjątkiem może być zezwolenie 

przeciwnej drużyny na rozegranie meczu (4 vs 5). Jeśli drużyny nie dojdą do 

porozumienia to gracze z osłabionym składem zostają pokonani walkowerem (16:0).  

21) Harmonogram gier: 

22) Ogłoszenia na grupie Facebook E-sport Wieluń   

23) Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany terminarza rozgrywania poszczególnych 

faz Turnieju w przypadku zgłoszenia mniejszej lub większej liczby drużyn. 

7. Oszukiwanie w grze 
 

1) Konta Steam ID, posiadające bany (VAC BAN) na grę Counter-Strike GO, nie mogą 

brać udziału w rozgrywkach, pod rygorem dyskwalifikacji drużyny.  

2) Surowo karane jest używanie błędów gry.  

3) Używanie chatu w grze w celu zirytowania/obrażenia innych graczy jest zabronione.  

4) Używanie wszelkich programów oraz modyfikacji, zapewniających jakąkolwiek 

przewagę w czasie gry jest zakazane. 5. Zakazane są wszelkie czynności, mogące 

naruszyć prawa autorkie oraz majątkowe wydawcy gry.  

5) Za niedozwolone zagrania uważa się w szczególności: a) stosowanie wszelkich 

błędów w grze oraz błędów w projekcie mapy, b) stosowanie wszelkich cheatów, 

skryptów oraz modyfikacji gry, c) stosowanie innych sterowników niż zainstalowane 

przez Organizatora, d) celowe poddanie meczu przeciwnikowi, e) niesportowe 

zachowanie rozumiane jako wulgaryzmy, prowokowanie, zachowanie niezgodne  

z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowanymi przeciwko innym 

uczestnikom wydarzenia lub Organizatorom,  



6) Zawodnicy muszą niezwłocznie informować Organizatora spotkania o zastosowaniu 

przez drużynę przeciwną niedozwolonego zagrania pod rygorem utraty prawa do 

wnoszenia reklamacji po meczu.  

7) Kara za zastosowanie niedozwolonego zagrania może wynosić od dwóch do 

dziesięciu punktów dla przeciwnika, nawet do dyskwalifikacji drużyny z Turnieju  

(w takim wypadku wszystkie ewentualne mecze zdyskwalifikowanej drużyny kończą 

się walkowerem – 16:0) 

 


