
  

 

Zespół Szkół Technicznych zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym E-Sportowym 

wydarzeniu szkolnym! Klasy zmierzą się ze sobą na Summoner’s Rifcie, czyli mapie 

dedykowanej popularnej grze jaką jest Liga Legend. Obecnie trwający presezon oraz 

zmiany, które wniósł ze sobą, dają Przywoływaczom odrobinę wytchnienia oraz czasu 

do przygotowania się do stycznia – czyli rozpoczęcia nowego sezonu. Jest to więc idealny 

czas aby zaprezentować swojego skilla przed całą szkołą! Po więcej informacji 

zapraszamy do regulaminu turnieju. Powodzenia Przywoływacze ! 

 

 

Regulamin Turnieju League of Legends 

 
 

Postanowienia ogólne 
 
 

1. Poniższy Regulamin Turnieju dotyczy Mistrzostw Szkoły w League of Legends w  Zespole 

Szkół Technicznych w Kłodzku (ZST). 

 

2. Organizatorem Turnieju są uczniowie klasy 3c TLM pod opieką nauczyciela pani Alicji 

Dereń. 

 

3. Turniej jest skierowany do uczniów ZST w Kłodzku.  

 



4. Celem turnieju jest rozwijanie zainteresowań uczniów oraz współzawodnictwo oparte na 

pracy zespołowej. 

 

5. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem oraz 

jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji postanowień 

Regulaminu. 

 

6. Kapitanowie zgłaszają reprezentacje swoich klas nauczycielom wf mailem na dzienniku 

szkolnym lub poprzez platformę TEAMS do 27.11.2020 r. (piątek). 

 

 

Zasady:  

 

1. Żaden gracz nie może posiadać tzw. Bana (ban  oznacza, że przez określony czas nie 

można grać w Leagueof Legends, korzystając danego konta. Stało się tak dlatego, że 

zachowanie właściciela konta było niezgodne ze standardami Riot Games i Leagueof Legends 

przez co zostało zablokowane i niezdatne do użytku czyt. Grania) 

 

2. Uczestnicy Turnieju muszą posiadać własne konta i licencje umożliwiające rozgrywkę w 

grę League of Legends. 

 

3. Szczegółowy przebieg rozgrywek (w tym wstępna drabinka turniejowa i terminy spotkań) 

zostanie przedstawiony po ostatecznym zamknięciu listy uczestników na stronach szkoły. 

 

4. Turniej rozgrywany jest na mapie Summoner's Rift (tłum. Rozpadlina Przywoływaczy). 

 

5. W zespole może znajdować się maksymalnie sześciu graczy (5 grających + 1 rezerwowy) 

tej samej klasy (możliwe jest zgłoszenie dwóch drużyn z jednej klasy).  

 

6. Zabrania się używania nazw drużyn oraz opisów o wulgarnej treści. W nazwie drużyny 

musi być zawarta klasa którą reprezentuje dany zespół.  

 

7. Surowo karane jest używanie błędów gry. 

 



8. Niedozwolone jest używanie chatu w grze w celu zirytowania/obrażenia przeciwnika. 

 

9. Używanie wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę w czasie gry jest 

zakazane. 

 

10. Jakiekolwiek programy czy modyfikacje zmieniające oryginalną wersję gry są zakazane. 

 

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

wydawcy gry. 

 

12. Zawodnicy muszą niezwłocznie poinformować administratora spotkania o zastosowaniu 

przez drużynę przeciwną niedozwolonego zagrania, pod rygorem utraty prawa do wnoszenia 

reklamacji po meczu. 

 

13. Karą za stosowanie niedozwolonego zagrania jest dyskwalifikacja z turnieju i oddanie 

meczu walkowerem. 

 

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

League of Legends. 

 

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

nastąpi zamiana zawodników należy przelogować się na swoje konto). 

 

16. 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 

powtórnie dołączyć do gry. W razie wystąpienia rozłączenia któregokolwiek z graczy podczas 

turnieju LAN należy niezwłocznie spauzować grę oraz powiadomić o tym fakcie sędziego. 

 

17. Gracz może reprezentować maksymalnie jeden zespół w turnieju. 

 

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

 



19. Zespół po stawiennictwie w dniu rozpoczęcia turnieju zgłasza swojego kapitana i tylko 

zgłoszony kapitan ma prawo reprezentować drużynę przed organizatorem i administratorem 

turnieju. 

 

20. Niedozwolone jest używanie jakichkolwiek wulgarnych sformułowań kierowanych w 

stronę administratorów lub uczestników. 

 

21. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu 

turnieju. 

 

22. 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. 

 

23. W sytuacjach kontrowersyjnych wynikających z wyżej wymienionego przypadku, decyzję 

o jego rozwiązaniu podejmuje sędzia. 

 

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

zobowiązuje graczy do: 

 

1. Przestrzegania zasad kultury osobistej. 

 

2. Okazywania wyrozumiałości i dążenie do kompromisu w przypadku problemów 

technicznych u przeciwnika. 

 

3. Łagodzenia konfliktów. 

 

4. Uczciwej gry bez używania jakichkolwiek nielegalnych wspomagaczy. 

 

5. Przestrzegania etykiety oraz innych, ogólnie obowiązujących norm społecznych. 

 

 

Organizatorzy powołują sędziów, których zobowiązują do: 

 



1. Zapisywania wyników spotkań. 

 

2. Nadzorowania prawidłowego przebiegu rozgrywanych meczy oraz przestrzegania 

regulaminu. 

 

3. Niezwłocznego informowania organizatorów o naruszeniu regulaminu. 

  



* 

 

Zorganizowania turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach. Mając na 

uwadze częste niedostosowanie przepisów do realiów rozgrywek postanawia się, że 

ostateczną decyzję w każdej spornej 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 przeważające. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: organizator oraz administrator, 

którzy mogą, lecz nie muszą uwzględnić opinii kapitanów zespołów. 

Kapitan zobligowany jest do podania numeru telefonu komórkowego, pod którym będzie 

dostępny w ciągu całego okresu trwania turnieju. 

 

Za niedozwolone zagrania uważa się w szczególności: 

 

1. Niesportowe zachowanie rozumiane jako wulgaryzmy, prowokowanie, zachowanie 

niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym 

uczestnikom wydarzenia. 

 

2. Spóźnienie na mecz większe niż 10 minut. 

 

3. Celowe poddanie meczu przeciwnikowi. 

 

4. Stosowanie wszelkich cheatów oraz modyfikacji gry, skryptów itp. 

 

5. Stosowanie wszelkich błędów w grze oraz błędów w projekcie map. 

 

Szczegółowe ustawienia gry będą przedstawione bezpośrednio przed rozpoczęciem 

rozgrywek. 

 

 


