
REGULAMIN TURNIEJU ZSO SEJNY 
 

§1 USTALENIA WSTĘPNE 
 

1. Organizatorem Turnieju League of Legends i Counter-Strike: Global Offensive jest 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach pod patronatem Starosty Powiatowego 
w Sejnach. 
 

2. Turniej dotyczy elektronicznej rozgrywki sieciowej w grze League of Legends oraz 
Counter-Strike: Global Offensive 
 

3. Celem Turnieju jest wyłonienie najlepszej drużyny lokalnej oraz promocja 
Organizatora. 
 

§2 MIEJSCE I TERMINY ROZGRYWANIA TURNIEJU 
 

1. Turniej rozgrywany będzie online,  jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwali finał 
odbędzie się w siedzibie Organizatora tj. w budynku szkoły przy ul. 
Łąkowej 1, 16-500 Sejny. 
 

2. Turniej odbędzie od 13 kwietnia do czerwca 2021 roku  
 

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU 
 

1. Udział w Turnieju jest otwarty dla wszystkich uczniów klas 7 – 8  szkoły podstawowej, 
warunkiem udziału jest zgłoszenie 5-osobowej drużyny złożonej w całości z uczniów 
 

2. W drużynie może być maksymalnie 5 osób, dodatkowo jedna osoba rezerwowa. 
Każda drużyna musi posiadać Kapitana, który wchodzi w skład drużyny. 
 

3. Zawodnik musi przynależeć maksymalnie do jednej drużyny w Turnieju danej gry. 
 

4. Zawodnik nie może zmieniać drużyny w trakcie trwania rozgrywek. 
 

5. Zgłaszanie drużyn odbywa się za pomocą rejestracji na stronie 
(http://turniej.zso.sejny.pl/) 
 

6. W przypadku gdy drużyna nie stawi się w ustalonym terminie rozgrywki Turnieju 
zostanie zdyskwalifikowana. 
 
 
 
 
 
 
 



§4 WYPOSAŻENIE GRACZY 
 

1. Dopuszcza się używanie przez uczestników własnego sprzętu w zakresie: 
• klawiatury 
• mysz + podkładka 
• słuchawki 
 

2. Organizator zapewnia stanowiska wyposażone w komputer, monitor, standardową 
klawiaturę, słuchawki oraz mysz. 
 

§5 ZASADY GRY 
 

1. Mecze rozgrywają się w systemie BO1 w przypadku fazy grupowej oraz BO3 w fazie 
finałowej. 
 

2. Turniej odbywa się w od kwietnia do czerwca 2021 r. 
 

3. Turniej w League of Legends będzie rozgrywany w trybie gier niestandardowych 
(turniej draft). Losowanie drużyn odbywa się przed rozpoczęciem turnieju na stronie 
Turnieju. 
 

4.  Strona, po której zaczynają zawodnicy zależy od organizatora. 
 

5. Organizator pełni rolę sędziego rozgrywek. 
 

6. Każda rozgrywka powinna być udokumentowana zrzutem ekranu wyników przez 
kapitana zwycięskiej Drużyny. 

 
§6 NAGRODY 

 
1. W Turnieju przewidziano jedną nagrodę I stopnia przeznaczoną dla zwycięskiej 

drużyny oraz jedna nagrodę II stopnia (nagroda pocieszenia) dla zdobywcy drugiego 
miejsca. 

2.  Każda drużyna, która weźmie udział w Turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom. 
 

 
§7 PRZEPISY PORZĄDKOWE 

 
1. Zabrania się kierowania wulgarnych treści w stronę administratorów, zawodników, 

sędziego oraz innych osób obecnych podczas rozgrywania Turnieju. 
 

2.  Zabrania się używania nazw graczy oraz drużyn o wulgarnej treści. 
 

3. Zabrania się używania czatu w celu zirytowania, dekoncentracji czy obrażania 
zawodników/drużyny przeciwnej. 
 

4. Zabrania się wykorzystywania błędów gry. 



 
 

5. Używanie wspomagaczy (Cheatów) do gry spowoduje dyskwalifikację drużyny. 
 

6. Decyzje sędziego nie podlegają dyskusji. 
 

7.  Każdy problem bądź niezgodność należy kierować do sędziego zawodów. 
 

8. Nieprzestrzeganie regulaminu grozi dyskwalifikacją z turnieju. 
 

 
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Poprzez zgłoszenie drużyny jej członkowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celach związanych z organizacją Turnieju oraz promocją Organizatora 
Turnieju 
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie 
Organizator w miarę posiadanych możliwości technicznych i finansowych 
zobowiązuje się poinformować uczestników o dokonanej zmianie. 
 

3. Regulamin Turnieju jest dostępny w formie drukowanej w siedzibie Organizatora 
oraz w formie elektronicznej na stronie (http://turniej.zso.sejny.pl/) 
 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 

 
5. Organizator jest osobą rozstrzygającą spory pomiędzy uczestnikami oraz problemy 

techniczne. 


