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REGULAMIN TURNIEJU COUNTER STRIKE'A 

 
1. Postanowienia ogólne. 

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Turnieju Counter Strike'a. 

1.2 Organizatorem Turnieju jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach. 

1.3 Przebieg poszczególnych rozgrywek nadzorują osoby wyznaczone przez Organizatora. 

• Obsługa serwera – Paweł Pruchnik 

• Pomoc techniczna – Damian Pogoda 

• Multimedia i grafika – Marcin Siedlik 

1.4 Organizator zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w rozgrywkach w tzw. trybie ‘spectate’, w celu 

monitorowania przebiegu gry i/lub jej transmisji. 

2. Termin i miejsce. 

2.1 Turniej rozpocznie się 05.12.2015 o godz. 08:00. 

2.2 Turniej będzie miał miejsce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach. 

3. Warunki uczestnictwa. 

3.1 Chęć uczestnictwa w Turnieju należy zgłosić wysyłając zgłoszenie na e-mail karolmikrut@interia.eu. 

3.2 Liczba Drużyn biorących udział w Turnieju jest ograniczona. O udziale w Turnieju decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

3.3 Udział w Turnieju jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu. 

3.4 Uczestnicy biorą udział w Turnieju dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, po lub podczas trwania 

Turnieju. 

3.5 Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie w celach promocyjnych zdjęć, nagrań filmowych oraz 

dźwiękowych z ich udziałem wykonanych podczas trwania Turnieju. 

4. Turniej. 

4.1 Organizacja turnieju. 

4.1.1 Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi stanowisko wyposażone w stół, krzesło, gniazdko 

230V, komputer oraz kabel sieciowy. 

4.1.2 W momencie rozpoczęcia pojedynku uważa się, że ustawienia serwera zostały zaakceptowane 

przez obydwie Drużyny. Kwestie sporne dotyczące ustawień serwera rozstrzygną osoby wyznaczone 

przez Organizatora. 

4.1.3 Gracze mogą zabrać ze sobą swój sprzęt tj.(słuchawki, myszki, klawiatury, podkładki, mikrofon). 

4.2 Drużyny. 

4.2.1 Każda drużyna składa się z 5 osób (dopuszczalny 1 rezerwowy). 

4.2.2 Gracz może należeć tylko do jednej Drużyny. 

4.2.3 Osobą upoważnioną do kontaktu z Organizatorem jest kapitan drużyny. 

4.3 System rozgrywek. 

4.3.1 

• Turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym. 

• W przypadku remisu rozegrana zostanie dogrywka. 

• Mecze będą rozgrywane w trybie bo1 a finał bo3. 

4.4 Wersja gry. Turniej zostanie rozegrany przy użyciu wersji Counter Strike Global Offensive. Jeśli ktoś nie ma 

konta zostanie ono wypożyczone. 

4.5 Organizacja meczu. 

4.5.1 Losowanie grup odbędzie się o godzinie 08:30. 

4.5.2 W przypadku spóźnienia się graczy/drużyny, Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej 

decyzji w sprawie rozpoczęcia meczu lub walkowera na korzyść którejś z drużyn - jest to warunkowane 

czasem, jakim Organizator dysponuje na przeprowadzenie Turnieju. 

4.5.3 Każdy mecz będzie rozegrany w trybie MR16. (strona jest wybierana poprzez rozegranie nożówki, 

jeżeli któraś z drużyn wygra 16 rund, mecz jest uważany za skończony). Czas rundy wynosi 1m45s. 
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4.5.4 W przypadku remisu w fazie pucharowej, zostanie rozegrana dogrywka w trybie MR3. Na starcie 

obie drużyny otrzymają w grze 10000$. 

4.5.5 W przypadku Rozłączenia jednego Gracza, pojedynek za zgodą Drużyny przeciwnej zostanie 

zatrzymany lub powtórzony. Utrata połączenia z serwerem może wynikać z przyczyn niezależnych od 

Gracza, w tym problemów z komputerem, łączem bądź prądem („Rozłączenie”) lub z celowego działania 

lub zaniechania jednego z Graczy („Rozłączenie umyślne”). 

4.5.6 Inne ustawienia gry (czas na zakupy, limit pieniędzy itp.) zostaną podane bezpośrednio przed 

rozpoczęciem turnieju. Przed każdym meczem metodą eliminacji drużyny wybierają spośród 9-ciu 

dostępnych map jedną, na której zostanie on rozegrany (te rzeczy są ustawione już w configu, zakupy, 

pieniądze etc). Dostępne mapy to: 

• de-dust 2 

• de_cobblestone 

• de_mirage 

• de_inferno 

• de_nuke 

• de_cache 

• de_train. 

• de_overpass 

• de_aztec 

4.6 Działania zabronione. 

4.6.1 Próby połączenia się z internetem, bądź jakąkolwiek inną siecią niż sieć konkursowa są surowo 

zabronione i będą karane. 

4.6.2 Programy, które zapewniają przewagę podczas gry są zakazane. Jakiekolwiek programy 

zmieniające oryginalną wersję gry są zakazane. 

4.6.3 Bez uszczerbku dla postanowień Regulaminu ogólnego, za niedozwolone zagrania uważa się  

w szczególności: 

a. stosowanie jakichkolwiek cheatów, bugów oraz używanie programów niebędących integralną 

częścią oryginalnej gry, włączając w to niestandardowe pliki (“custom”) i modyfikacje (wyjątkiem 

są oficjalne GUI); 

b. stosowanie programów, które zapewniają przewagę podczas gry, w tym sterowników 

pozwalających widzieć (Wallhack) oraz programow typu “Aimbot” 

c. stosowanie niedozwolonych komend; 

d. stosowanie skryptów typu norecoil, bunnyhopping, duckjump; 

e. Rozłączanie umyśle (W sytuacji, gdy podane uzasadnienie wyjścia z gry nie satysfakcjonuje 

drugiej strony, może ona wystosować etykietę protestu. Administratorzy podejmą następnie 

decyzję o uznaniu uzasadnienia, bądź też przyznaniu walkowera uczestnikowi, który opuścił grę) 

f. stosowanie błędów map; 

g. świadome oddanie przeciwnikowi pojedynku; 

h. niesportowe zachowanie, w tym kłopotliwe (np. krzyk, wulgaryzmy, prowokowanie, 

ubliżanie), niewłaściwe lub nieprofesjonalne działania skierowane w kierunku innego Gracza 

(nawet w grze); i. spóźnienie na pojedynek przekraczające 15 minut. 

4.6.4 Jakikolwiek akt oszustwa, bądź próby oszustwa są surowo zabronione i będą stanowczo karane 

przez Organizatora. Jeżeli jakikolwiek Uczestnik zostanie przyłapany na oszukiwaniu podczas Turnieju, 

zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje. 

4.6.7 W razie wątpliwości, co do przyczyn Rozłączenia i jego skutków decyduje Organizator, który  

w uzasadnionych przypadkach może zakończyć pojedynek i zadecydować o przegranej Drużyny, z której 

Gracz opuścił serwer bez uzasadnionej przyczyny. 

4.6.8 Gracz ma obowiązek niezwłocznie poinformować sędziego o popełnieniu przez przeciwnika 

jednego z zagrań niedozwolonych, pod rygorem utraty prawa do reklamacji. 

4.6.9 W przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad Organizator ma prawo wykluczyć 

Gracza bądź całą jego Drużynę z Turnieju lub podjąć decyzję o niedopuszczeniu do uczestnictwa. 



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach 

 

str. 3 

 

5. Postanowienia końcowe. 

5.1 Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju. 

5.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Turnieju, jeżeli nastąpiły one na 

skutek zdarzeń niezależnych od Organizatora oraz zdarzeń, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł 

zapobiec. 

5.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w szczególności poprzez: 

a. dopuszczenie najnowszych poprawek / wersji gry; 

b. zmianę ustawień i opcji w grze wymagających użycia najnowszej poprawki / wersji; 

5.4 Wszelkie kwestie nie zapisane bądź niejasno określone w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

5.5 Podczas trwania Turnieju obowiązują wszystkie zasady zawarte w Ogólnym Regulaminie. 

6. Kontakt z organizatorem. 

6.1 E-mail: zsp@onet.eu 


