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SZÓSZEDET 

 

Aktív csapattagok névsora: A csapat jelenleg 

játékban részt vevő tagjainak névsora. A többi 

tag cserének minősül.  

Kitiltások: A két csapat által a játék előtt, a 

csapat-összeállítás során kitiltott hősök. 

Automatikus győzelem: Azt jelenti, hogy a 

csapat egy meccs lejátszása nélkül jutott tovább 

a versenysorozat következő fordulójába. 

Játék: Egy teljes League of Legends-játék a 

választási és a kitiltási szakasszal együtt. 

Jegyzett játék: A versenysorozat egy olyan 

játéka, amely annyira előrehaladott állapotban 

van, hogy csak rendkívül indokolt esetben 

kezdhető újra egy hiba miatt.  

Meccs: Játéksorozat, amelynek győztese 

továbbjut a versenysorozatban. A meccsek 

jellemzően egy, három vagy öt játékból állnak. 

Például: Az egy játékból álló meccs során az azt 

megnyerő csapat jut tovább. 

Választás: A hősök kiválasztásának folyamata. 

Csapatnévsor: A csapat összes tagja, az aktív 

játékosok és a cserék együttesen. 

Cserék: A csapatba tartozó, de a játékban részt 

nem vevő játékosok.   

Csapat: Azonos név alatt együtt játszó játékosok 

csoportja. 
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MIT JELENT A „SZERVEZETT JÁTÉK”?  

Szervezett játék alatt a helyi szintű League of Legends-versenyjátékot értjük. A jelen dokumentumot és a 

Riot Games által biztosított versenyinfrastruktúrát használva bárki szervezhet offline vagy online 

versenysorozatokat. Ez a dokumentum leírja a sportszerű és szabályos játék Riot Games által 

meghatározott feltételeit, azon belül is a szervezett játékokra vonatkozó szabályokat, amelyek eltérnek a 

profi játékoknál, a kihívói szinten és a rangsorolt játékban alkalmazott szabályoktól. Minden 

körülmények között a versenyekről szóló szabálykönyv angol változata tekintendő mérvadónak. 

A VERSENYSOROZAT SZABÁLYAI 

A következő szabályok vonatkoznak a versenysorozatokra, és a kézikönyv végig ezekre fog hivatkozni:  

 A verseny felelősei 

 Versenyszervezők 

 Bírók 

 A rendezvényhelyszín tulajdonosai 

 Közvetítők 

 Játékosok 

 Csapatkapitányok 

 Nézők 

A szervezők és a bírók a verseny felelősei, a helyszín tulajdonosai és a közvetítők pedig segítőknek 

minősülnek. Egyetlen személy a fentiek közül bármely négy szerepet betöltheti egyidejűleg.  

A játékosok a versenyen részt vevő csapat tagjai lehetnek, akik aktív játékosok vagy cserék.  

A csapat egy tagját a csapat kinevezi csapatkapitánynak. 

Aki nem játékos vagy versenyfelelős, nézőnek minősül. A média képviselői szintén nézőnek minősülnek. 

A verseny felelősei nem vehetnek részt játékosként a versenyen. Nyilvánvaló a két szerep közti 

érdekütközés, ezért ezt semmilyen körülmények között nem engedélyezzük. És nem teszünk kivételeket.  

VERSENYSZERVEZŐ  

A szervezők feladata a verseny nagyobb fennakadások nélküli lebonyolítása. Egyrészt gondoskodniuk kell 

a megfelelő logisztikai háttérről, másrészt biztosítaniuk kell a megfelelő körülményeket a játékosok és a 

nézők számára. A következők elvégzése a feladatod: 

 Regisztráld a versenysorozatodat a Riot Games felületén 

 Biztosíts megfelelő élő vagy online helyszínt a versenynek 

 Hirdesd meg a versenyt  

 Keress megfelelő személyeket a különböző versenyfelelősi posztokra 

 Biztosíts minden eszközt, amire szükség lehet a verseny lebonyolításához 
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 A te felelősséged időben jelenteni a verseny eredményeit nekünk (a Riot Gamesnek) a 

játékostámogatáson keresztül 

 Ismerkedj meg az itt leírt szabályokkal, hogy ne lehessen semmiféle trükközés és ügyeskedés a 

versenyen 

 

A versenysorozat logisztikai kérdéseiben minden esetben a versenyszervezőké a végső szó. A 

logisztikához tartozik többek között, de nem kizárólag: a helyszín kiválasztása; a közvetítők felügyelete; 

annak biztosítása, hogy minden eszköz megfelelően működjön; a versenyre történő regisztráció; a 

meccsek beosztása; a verseny hosszának és időzítésének meghatározása; valamint a díjazási struktúra 

kialakítása. 

BÍRÓ 

Élő versenyeken a bírók feladata igazságot tenni a felmerülő vitákban, értelmezni a szabályokat, és 

hivatalos döntéseket hozni.   

A bírók kötelességei a következők: 

 Intézkedni minden esetben, ha észleli vagy a tudomására jut, hogy megszegték a játék szabályait 

vagy a versenykiírásokat 

 Büntetés kirovása a szabályok megsértésekor, és a verseny felelőseinek értesítése az 

intézkedésről 

A bíróknak is kell néha pihenniük… jó, ha van kéznél néhány csere, aki felválthatja őket hosszabb-

rövidebb időre. Ha nincsen külön kijelölve egy bíró, a rendezvény szervezőjének kötelessége ellátni ezt a 

tisztet. 

Nagyobb versenyek esetén több bíróra is szükség lehet, hogy hatékonyan történjen a lebonyolítás. Ha 

sok bíró dolgozik a versenyen, az egyiküket ki kell nevezni vezetőbírónak. Mindenképpen tudasd a 

játékosokkal, hogy ki a vezetőbíró, így vita esetén tudni fogják, hogy kihez kell fordulni. A vezetőbírónak 

akkor kell közbelépnie, ha a többi bíró nem tud megegyezni valamiben. 

A bírók állapítják meg a szabálysértéseket, és ők róják ki a büntetéseket. A döntésük ellen 

fellebbezésnek nincs helye. A bírók tartatják be a versennyel kapcsolatos összes előírást. Ezek, a 

teljesség igénye nélkül: büntetések kiosztása a szabályok megsértéséért; a csapatok aktív névsorának 

nyomon követése; az első választás és az oldalválasztás megfelelő lefolytatásának biztosítása a játékok 

során; annak ellenőrzése, hogy a hősök kiválasztása megfelelően történik-e; a játék utáni tennivalók 

felügyelete; valamint a meccsek eredményeinek megfelelő rögzítése. 
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KÖZVETÍTŐK  

A közvetítők olyan segítő személyek, akik kommentálják a játékokat a nézők felé. A közvetítőknek a 

verseny felelőseivel együttműködve kell biztosítaniuk, hogy a kommentálás ne sértse a verseny 

tisztaságát.  

JÁTÉKOSOK 

A játékosoknak minden körülmények között sportszerűen kell viselkedniük, ezért győződj meg arról, 

hogy mindenki jól ismeri az Idézők kódexét. Néhány további szabály: 

 Mutass tiszteletet a verseny felelősei, a többi játékos és a nézők felé, és kerüld a 

sportszerűtlenséget a verseny ideje alatt 

 Érkezz időben (egy élő versenyen ez azt jelenti, hogy fizikailag a helyszínen kell lenned!), és állj 

készen a verseny, illetve az összes játék kezdetére 

 Ha bármilyen szabálysértést tapasztalsz, a lehető leghamarabb hozd egy bíró vagy a 

versenyszervező tudomására 

 Azonnal hozd egy bíró vagy a versenyszervező tudomására, ha hibásan vannak rögzítve a 

meccsek eredményei 

 Amint a tudomásodra jut, hogy hibásan vannak rögzítve a verseny eredményei, vagy hogy hibás 

a végső sorrend, tudasd ezt a Riot munkatársaival 

 Álljon készen számodra egy League of Legends-fiók a megfelelő régió szerverén, ami tartalmazza 

azokat a hősöket és rúnákat, amelyeket használni szeretnél 

 Ne jelentkezz olyan versenyre, amelyen nem vehetnél részt 

 Ismerd meg a verseny szervezője által meghatározott szabályokat (de különösen az itt leírtakat) 

 Vigyél magaddal minden eszközt, amelyek beszerzését a verseny szervezője a játékosoknak 

előírja 

A játékosokra akkor is vonatkoznak ezek a kötelezettségek, ha egy őrülten rendes szervező valamilyen 

formában segíti őket ezek teljesítésében. 

CSAPATKAPITÁNY 

Minden csapatnak csapatkapitányt kell választania a játékosai közül. A kapitányok képviselik a csapatot a 

verseny felelősei felé. A játékosokat terhelő kötelezettségeken felül a csapatkapitánynak további 

feladatai vannak: 

 A csapat képviselete a verseny felelősei felé 

 A csapat képviselete a többi csapat felé 

 A verseny során a csapatkapitányé a döntő szó a csapattal kapcsolatos kérdésekben 

 A szükséges tudnivalók közvetítése a csapat irányába 

 A csapatkapitánynak pontosan képviselnie kell a csapat egészének véleményét  
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A verseny megkezdése után csapatkapitányt változtatni csak a bírók engedélyével lehet, többnyire csak 

akkor, ha a csapatkapitánynak nem áll módjában folytatni a versenyt. 

NÉZŐK  

A versenyen fizikailag jelen lévő, azt online csatornákon nyomon követő vagy a rendezvényen részt vevő 

összes személy nézőnek minősül. A nézőktől is elvárt a sportszerű viselkedés, és tilos megzavarniuk a 

játékosokat vagy a bírókat, illetve bármilyen módon elterelni a figyelmüket a meccsek során. Ha egy 

néző észleli valamely szabály megsértését, a lehető leghamarabb értesítsen erről egy bírót, aki 

felhívhatja a szabálysértésre az illetékesek figyelmét, anélkül, hogy ezzel megzavarná a verseny 

lefolytatását. 

JOGOSULTSÁG 

Bárki jogosult részt venni egy jóváhagyott versenysorozaton, ám van néhány kivétel, ezek a következők: 

 A Riot Games szabályzata által kifejezetten kizárt személyek 

 A helyi törvények, a versenyszervező, illetve a helyszín tulajdonosa által hozott szabályok által 

kizárt személyek 

 A Riot Games bármely (állandó vagy ideiglenes) alkalmazottja. Azok a versenyek, amelyek 

esetében kifejezetten és előre meghirdetik, hogy lehetőség van „a Riot Games alkalmazottaival 

és ellen” játszani, kivételt képeznek e szabály alól 

 A versenysorozatok szervezéséért felelős személyek nem vehetnek részt az aktív részvételükkel 

lebonyolított rendezvényeken 

Bárki lehet versenyfelelős egy versenyen, ám van néhány kivétel, ezek a következők: 

 A Riot Games által kifejezetten kizárt személyek 

 A versenysorozat részvételi szabályai által a részvételtől kifejezetten eltiltott személyek 

 Bárki, aki részt szeretne venni a versenyen 

A versenyfelelősök és a segítő személyek nem tilthatják meg önhatalmúlag a részvételt olyasvalaki 

esetén, akit a fenti szabályok alapján nem lehetne kizárni a versenyből.  

A VERSENYSOROZAT LEBONYOLÍTÁSI RENDJE 

TÉRKÉPEK ÉS JÁTÉKMÓDOK 

A Riot által jóváhagyott versenysorozatok alkalmával kizárólag hivatalos League of Legends-térképeken 

lehet játszani, amelyek esetében teljesül az a feltétel, hogy legalább egy játékon belüli várólistáról 

elérhetők. Ezek jelenleg a következők: Az Idézők szurdoka, a Kanyargó rengeteg, a Kristályseb és az 

Ordító szakadék. Az összes térképre a szokásos győzelmi feltételek és szabályok vonatkoznak. A verseny 

szervezői és résztvevői nem módosíthatják a játék és a térkép győzelmi feltételeit azért, hogy egy nem 

szabványos játéktípust hozzanak létre. Rendkívül sok munkát fektettünk a meglévő játékmódok 
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kiegyensúlyozottságának kialakításába, ezért – a sportszerűség érdekében – csak ezeket áll módunkban 

hivatalosan támogatni. Természetesen nem tiltjuk a kreatív, egyedi játékmódokra épülő versenyek 

szervezését, de kizárólag az itt leírt szabályokat követő versenyeket áll módunkban engedélyezni és 

támogatni. 

A játékosok választásait és kitiltásait a kliensben használt egyik módon kell érvényre juttatni (Normál, 

Draft, Véletlenszerű vagy Versenysorozat draft). 

A verseny szervezői legfeljebb három nappal a jóváhagyott rendezvény kezdete előtt vagy annál 

korábban módosíthatják az alkalmazott térképek körét. A versenyzőket neked kell értesítened a 

változásról. Ha már csak két nap van a rendezvényig, nem lehet változtatni. Nem lehet cseréket, 

helyettesítéseket vagy átrendezéseket, esetleg jól megfontolt áttervezéseket végrehajtani. Ez nem lenne 

tisztességes a játékosokkal szemben. 

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA ÉS A CSAPATOK BESOROLÁSA 

A Riot által jóváhagyott versenysorozatokon a következő továbbjutási szisztémák egyikét kell használni: 

Egyenes kieséses, Vigaszágas kieséses vagy Svájci rendszerű. A fenti szisztémákhoz vezető 

körmérkőzéses rendszer alkalmazása is elfogadható.  

Egyenes kieséses: Ebben a szisztémában a csapat egyből kiesik, ha elveszít egy meccset.  

Vigaszágas kieséses: Ebben a szisztémában a csapatok két meccs elvesztése után esnek ki a 

versenyből.  

Svájci rendszerű: Ebben a szisztémában előre meghatározott számú forduló van a résztvevők 

száma alapján. Az összes csapat egy meccset játszik fordulónként (senki sem esik ki). A végső 

helyezést az dönti el, hogy hány pontot szereztek az egyes csapatok a fordulók során. A svájci 

rendszerű versenyekről bővebben a Függelék Svájci rendszerű versenyek című szakaszában 

olvashatsz. 

Körmérkőzés: Ebben a szisztémában a csapatok az összes többi csapattal megmérkőznek.  

A jóváhagyott versenyeken véletlenszerűen kell történnie a besorolásnak. Így elkerülhető, hogy a 

versenyfelelősök vagy a játékosok befolyásolják a verseny kimenetelét. 

A KÜLÖNBÖZŐ VERSENYSZISZTÉMÁK ELŐNYEIT ÉS HÁTRÁNYAIT A „C” 

FÜGGELÉK: JELENTÉS KÜLDÉSE A RIOTNAK 

VISSZAJELZÉSEK ÉS KÉRDÉSEK 

Ha véleményed vagy kérdésed van, több lehetőség közül választhatsz, hogy ennek hangot adj.  A legtöbb 
kérdést a rendezvény szervezője meg tudja válaszolni. A versenysorozat szabályaival és a meghozott 
döntésekkel kapcsolatban a bíróhoz fordulj.  Ha olyan kérdésed lenne, amely túlmutat a versenyszervező 



10 
 

felelősségi körén, vagy egyszerűen csak be akarsz számolni arról, hogyan zajlott le a verseny, fordulj 
közvetlenül hozzánk. 

Bármelyik rendelkezésre álló kapcsolatfelvételi lehetőséggel élsz is, kérjük, mellékeld a következő 
adatokat: 

 A neved 

 Az idézőneved 

 Az e-mail címed 

 A kérdésedhez vagy megjegyzésedhez kapcsolódó versenysorozat egyedi azonosítója 

 Maga a visszajelzés vagy kérdés 

KINEK CÍMEZHETED A VISSZAJELZÉST? 

A KÖVETKEZŐK ESETÉBEN FORDULJ A VERSENY SZERVEZŐJÉHEZ:  

a. Visszajelzés a versenysorozattal kapcsolatban 
b. Kérdések a versenysorozattal kapcsolatban, amelyen részt vettél vagy amelynek nézője 

voltál 
c. A díjazással kapcsolatos kérdések 

 A KÖVETKEZŐK ESETÉBEN FORDULJ A BÍRÓHOZ: 

a. A verseny során hozott bírói döntésekre vonatkozó, tisztázandó kérdések 
b. Általános kérdések a versenysorozat szabályaival kapcsolatban 

A KÖVETKEZŐK ESETÉBEN FORDULJ A RIOT CSAPATÁHOZ: 

a. Ha a problémádat nem tudja megoldani a versenyszervező vagy a bíró 
b. Ha visszajelzést szeretnél adni a versenysorozatról, a bíróról vagy a szervezőről 
c. Ha jelentkezni szeretnél a versenysorozaton elnyert díjadért 
d. Ha a szabályokkal kapcsolatban olyan kérdésed van, amelyre a szervező nem tud 

válaszolni 

A RIOT ELÉRHETŐSÉGEI  

A League of Legends játékostámogatása  

https://support.leagueoflegends.com/home 

 

 

. 

A JÁTÉKOT MEGELŐZŐ TEENDŐK  

Fontos előre tisztázni, hogy mit és mikor kell tennie a játékosoknak, illetve a versenyfelelősöknek, hogy a 

verseny időben, gond nélkül lebonyolítható legyen. A versenysorozaton belüli csúszások hajlamosak 
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egymásra torlódni, így idővel óriási késéssé nőhetnek, éppen ezért nagyon fontos ragaszkodni az eredeti 

menetrendhez. Senki sem akar részt venni egy soha véget nem érő versenyen, és idővel a játékosok és a 

szervezők is elfáradnak, ami rossz hatással lehet a verseny kimenetelére. Ha kételkedsz, emlékeztetnénk 

téged arra az elképesztő blamázsra, ami a World Elite és a CLG.eu közötti meccsen történt a 2. szezon 

rájátszásában. Tanulj a hibáinkból, és próbáld betartani a meccsek menetrendjét. 

A FORDULÓK KEZDETÉNEK IDŐPONTJA 

A fordulók kezdetének időpontját a verseny szervezője jelöli ki. Ez vagy egy adott időpont, vagy a 

megelőző forduló vége. Az összes versenyfelelősnek és játékosnak készen kell állnia a forduló kezdetére 

a kijelölt időpontban. A versenyfelelősök kötelessége közzétenni ezt az időpontot, hogy mindenki 

értesülhessen róla. A csapatkapitány felel azért, hogy a csapata játékra kész legyen a forduló kezdetére 

kijelölt időpontra.  

Ha a League of Legends-klienssel vagy -szerverrel kapcsolatban rendszerszintű hiba lép fel, amiről a 

versenyfelelősök nem tehetnek, használd útmutatásul a „B” függelék: Technikai problémák című 

szakaszát. 

A „B” függelék: Technikai problémák című szakasza ezenkívül hasznos segítséget nyújthat az egyes 

versenyszakaszok hosszának körülbelüli megállapításához. 

FELKÉSZÜLÉSI IDŐ  

A felkészülési idő a forduló első tíz (10) perce, valamint a játékok közti öt (5) perces pihenő. A 

csapatoknak ez idő alatt teljesen fel kell készülniük a játékra. Ezalatt a játékosoknak: 

 Be kell jelentkezniük a kliensbe a megfelelő szerveren 

 Csatlakozniuk kell egy játék előszobájához vagy létrehozni azt (ha szükséges), és tudatni a játék 

nevét a szervezővel 

 Összeválogatni a rúnákat és a mesterségeket 

 Ellenőrizni és beállítani az eszközeiket  

 Tudatni a csapatkapitánnyal, az ellenfél csapatával és a szervezővel, hogy készen állnak a 

kezdésre 

A szervezőnek nem kell kivárnia a biztosított felkészülési idő végét, ha mindkét csapat jelezte, hogy 

készen áll a kezdésre. 

VÁLASZTÁSOK ÉS KITILTÁSOK 

A versenyszervező bejelenti, hogy melyik csapat választhat először oldalt a térképen, illetve kezdheti el a 

hősök kitiltását. Az „A” függelék: Bevált gyakorlatok című szakaszának javaslatai segítenek eldönteni, 

hogyan érdemes kiosztani az egyes oldalakat a térképen. Ha a meccs egynél több játékból áll, az 

oldalválasztás lehetősége játékonként mindig másik csapaté lesz.  

http://www.riotgames.com/articles/20121007/537/pulling-plug-world-playoffs-day-three
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ESZKÖZÖK MEGHIBÁSODÁSA 

Ha egy játékosnak műszaki problémája akad a versenyszervező által biztosított eszközzel a felkészülési 

idő alatt, azonnal értesítse erről a bírót, hogy az eszközökkel foglalkozó versenyfelelős elháríthassa a 

hibát. Ha a hiba elhárítása 30 percnél több időt vesz igénybe, azt jelezni kell a Riot Games felé. A verseny 

szervezőjének 30 percenként tájékoztatnia kell az érintett játékosokat a hibaelhárítás állásáról, valamint 

arról, hogy milyen lépéseket tettek a hiba elhárítására. 

A JÁTÉK KÖZBENI TEENDŐK  

JEGYZETT JÁTÉK  

A jegyzett játék olyan játék, amelyben mind a tíz játékos betöltötte a térképet, és elkezdődött az érdemi 

játék (lásd lejjebb). Ha egy játék jegyzett játékká válik, nem kezdhető újra valamilyen hiba miatt, és a 

játék onnantól kezdve hivatalosnak minősül. Jegyzett játékok csak jól körülhatárolt esetekben, teljesen 

új választásokkal és kitiltásokkal indíthatók újra. A jegyzett játékká nyilvánítás feltételei a következők:  

 Bármely csapat bármely hőse alaptámadással vagy egy képességgel eltalál egy miniont, egy 

dzsungelbeli szörnyet, egy építményt vagy egy ellenséges hőst 

 A két csapat játékosai meglátták egymást a térképen 

o Kivétel: A Távolbalátás idézői varázslattal elért rálátás nem teszi jegyzett játékká a 

mérkőzést  

 Az ellenfél dzsungelébe való belépés, annak felderítése, vagy egy irányított képesség indítása az 

ellenfél dzsungelébe (ebbe beletartozik a folyó átlépése, illetve a dzsungelhez tartozó bokorba 

való belépés) 

 A játék számlálója eléri a két percet (00:02:00) 

A JÁTÉK MEGÁLLÍTÁSA 

A játékosok szünetet tarthatnak, amennyiben egy versenyfelelős felszólítja őket erre, illetve a saját, egy 

játékra szóló szünetkeretük terhére. A szünetek alatt a játékosok csak külön engedéllyel hagyhatják el a 

játékra kijelölt területet. 

 Szünet utasításra: A játékfelelősök bármikor, saját belátásuk szerint szüneteltethetik a játékot  

 Csapatszünet: Mindegyik csapat meccsenként öt (5) perc szünet felett rendelkezhet a következő 

okból. 

o Nem szándékos lekapcsolódás 

o Hardveres vagy szoftveres meghibásodás (monitor meghibásodása, perifériaeszköz 

működésképtelenné válása, programhiba) 

o Zavaró fizikai akadály (például mert kitört a szék lába) 

Különleges körülmények között a játékosok az öt percen felül is meghosszabbíthatják a szünetüket egy 

versenyfelelős beleegyezésével. Ebben az esetben a csapatnak értesítenie kell egy bírót, és folytatni a 
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játékot, amíg a bíró is jóvá nem hagyja a további szünetet. Ebben az esetben a szünet engedélyezése a 

bíró kizárólagos joga. Ha a versenyfelelős úgy ítéli meg, hogy a probléma nem oldható meg ésszerű időn 

belül egy szünet keretében, a csapatnak folytatnia kell a játékot. 

 A játék folytatása: A szünetet tartó csapat addig nem folytathatja a játékot, amíg engedélyt nem 

kapnak rá egy versenyfelelőstől, és amíg vissza nem ült az összes játékos a számítógépe elé 

 Engedély nélküli szünet: Ha egy játékos engedély nélkül, a csapatának megszabott időn túl 

szünetelteti vagy indítja újra a játékot, vagy nem folytatja a játékot a megszabott időn belül, a 

csapatot a szabályzatban rögzített büntetéssel kell sújtani 

 Játékosok közötti kommunikáció a szünet alatt: Az LCS rendelkezéseivel ellentétben a 

játékosoknak nem tilos megvitatniuk a csapattársaikkal a játékmenetet és a stratégiát a szünet 

alatt 

A MECCS UTÁNI TEENDŐK 

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a szervezőknek le kell állítaniuk a meccset annak befejezése 

előtt. Erre a legtöbbször logisztikai gondok miatt van szükség (például mert bezár a helyszín). 

Amennyiben a meccset nem lehet a hagyományos módon befejezni, a következő módon állapítható meg 

a nyertes. 

Az idő előtti leállításról 10 perccel előre kell értesíteni a játékosokat. A játéknak a 10 perces 

figyelmeztetéssel együtt legalább 20 percig kell tartania. Ez azt jelenti, hogy a játék első tíz percében 

egyáltalán nem jelenthető be idő előtti leállítás. 

A 10 perces figyelmeztetési időszak lejártával a több arannyal rendelkező csapat nyer. Ennek 

megállapításához a megszokott kerekítési eljárást kell alkalmazni (jellemzően a néző mód használatával). 

Ha a csapatoknak ugyanannyi aranyuk van, a bíró a következő statisztikákat sorra véve határozza meg a 

győztest: 

 A legtöbb elpusztított torony 

 A legtöbb gyilkosság 

 A legtöbb aranyat szerző játékos által megszerzett arany mennyisége. Ha így is egyenlő az állás, 

a következő legtöbb aranyat szerző játékos aranymennyiségét kell összehasonlítani az egyes 

csapatoknál. Ha ezek az értékek is egyenlőek, következik a harmadik, a negyedik és az ötödik 

játékos aranymennyiségének összehasonlítása, egészen addig, amíg eltérés nem található. 

 Ha a fenti statisztikák mindegyike egyenlő, a verseny szervezőjének véletlenszerűen kell 

megállapítania a győztest pénzfeldobással vagy hasonlóan véletlenszerű módon. 

A fenti statisztikák egy része nem jelenik meg a játék felületén, így nem hasonlítható össze azonnal. 

Ezért egy versenyfelelősnek néző módban csatlakoznia kell a játékhoz, hogy megfigyelhesse ezeket a 

statisztikákat, és szükség szerint megállapíthassa, ki a győztes. 
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Az egynél több játékból álló meccsek esetében a bíró csak az aktuális játék eredményét állapíthatja meg 

a fenti módon. A játék befejezése után a bírónak az alábbi módon kell megállapítania a meccs győztesét. 

A meccset az a csapat nyeri, amely a legtöbb játékot nyerte meg hagyományos módon. Döntetlen 

esetén a legtöbb játékot nyert csapaté a meccs (ebbe bele kell számolni az idő előtt leállított meccset is). 

A verseny szervezőinek meg kell állapodniuk a győzelmek és vereségek bejelentésének módjában. A 

versenyszervezőknek a verseny megkezdése előtt tájékoztatniuk kell a játékosokat arról, hogyan fogják 

jelenteni a meccsek eredményeit. 

Egy meccs befejezése után a csapatkapitányoknak tájékoztatniuk kell a versenyfelelősöket az 

eredményről. Mindkét csapatnak meg kell adnia a játékok pontos eredményét, ha a meccs egynél több 

játékból állt. 

Ha a verseny szervezője megkapta a forduló összes meccsének eredményét, a lehető leghamarabb 

frissítenie kell a versenytáblát, és tudatnia kell a résztvevőkkel, hogy ki lesz a következő ellenfelük.  

A meccseredmények bejelentésének bevált módszereit az „A” függelék: Bevált gyakorlatok című 

szakasza ismerteti. 

A VERSENYSOROZATBÓL VALÓ KILÉPÉS 

A versenysorozatból való kilépés azt jelenti, hogy a csapat jelzi a versenyfelelősöknek, hogy a 

továbbiakban nem kíván részt venni a versenysorozaton. A csapatok bármikor kiléphetnek a 

versenysorozatból, és ezt a döntésüket a verseny szervezőjével kell közölniük. Ha a versenysorozatból 

való kilépésnek egyedi szabályait határozták meg az adott rendezvényen, az kötelező érvényű a kilépő 

csapatra nézve.  

Például: Ha nincs pénz-visszatérítési szabályzat, a Gragas Gödényei csapat nem jogosult 

pénzvisszatérítésre, amennyiben kilép a versenysorozatból. Ez nagy pech a Gödények számára, főleg ha 

már óriásira nőtt a fogyasztásuk cechje a rendezvényhelyszín bárjában. 

A versenysorozatból való kilépés ellenére a versenyfelelősök büntethetik az egyes játékosokat, illetve 

visszavonhatják a játékosokra kirótt büntetéseket. 

Amennyiben a csapat nem jelenik meg időben, vagy nem jelentkezik be és áll készen a felkészülési idő 

végére, az illetékes versenyfelelősnek jogában áll kizárni a csapatot, hogy ne boruljon meg a verseny 

menetrendje, ami egyértelműen negatív hatással lenne a többi versenyzőre. Ha egyik csapat sem jelenik 

meg, mindkettő kizárható a versenyből. Ügyeljetek arra, hogy mindig pontosak legyetek!  

Ha egy játékos kiszáll a versenyből, nem távolítható el a csapat névsorából a versenysorozat végéig és a 

díjak kiosztásáig. Ha a csapat létszáma a játékmódhoz szükséges minimális létszám alá süllyed, a 

versenyfelelősöknek ki kell zárniuk a csapatot.  
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Ha a csapat játék közben akar kilépni a versenysorozatból, vagy a versenyfelelősöknek kell kiléptetniük 

őket, a csapatnak fel kell adnia a meccset, mielőtt hivatalosan is kilépnének a versenysorozatból. 

Minden kilépést hivatalosan be kell jelenteni a többi versenyzőnek. 

NÉZŐK ÉS KÖZVETÍTÉS  

SZEMÉLYES NÉZŐI JELENTÉT 

A nézők személyesen is jelen lehetnek a versenyen, amíg nem zavarják meg annak menetét. A nézőknek 

a következő szabályokat kell betartaniuk: 

 Aki éppen nem vesz részt meccsen, nézheti más játékosok meccseit 

 A nézők semmilyen módon nem kommunikálhatnak a meccsen részt vevő játékosokkal 

 Ha egy néző észleli, hogy egy játékos megszegi a szabályokat, azt jelentenie kell egy 

versenyszervezőnek vagy bírónak 

JÁTÉKON BELÜLI NÉZŐK  

A meccsben aktívan részt nem vevők szabadon használhatják a néző módot, amennyiben nem 

avatkoznak bele a versenysorozat menetébe. Ha elérhető közvetítés, azt javasoljuk, hogy ezt tiltsák meg 

a verseny szervezői. A játékon belüli nézőkre a következő szabályok vonatkoznak: 

 Aki nem vesz részt az adott meccsen, szabadon nézheti a mérkőzést a PVP.net kliens néző 

módján keresztül.  

 A nézők semmilyen módon nem kommunikálhatnak a meccsen részt vevő játékosokkal 

 Ha egy néző észleli, hogy egy játékos megszegi a szabályokat, azt jelentenie kell egy 

versenyszervezőnek vagy bírónak 

A VERSENYSOROZAT KÖZVETÍTÉSE 

A verseny szervezője közvetítheti a versenysorozatot, vagy felkérhet erre mást. A közvetítés 

adatfolyamként vagy más módon is történhet, ha az nem zavarja meg a rendezvény lebonyolítását. A 

közvetítéseknek a következő feltételeknek kell megfelelniük: 

 A versenysorozat közvetítése engedélyezett, és akár kommentátor is alkalmazható 

 A közvetítés nem akadályozhatja a versenysorozat lebonyolítását 

 A közvetítés nem akadályozhatja meg az időben történő kezdést vagy a játékban tartott 

szüneteket  

A verseny szervezőinek maguknak kell eldönteniük, hogy a résztvevők közvetíthetik-e a saját játékukat 

privát adatfolyamon, és hogy közvetíthetők-e olyan meccsek, amelyek nem szerepelnek a 

versenysorozat fő közvetítésében. Amennyiben a közvetítés bármilyen módon akadályozza a 

versenysorozat lebonyolítását, a szervező azonnal leállíthatja a közvetítést.  
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A VERSENYSOROZAT VISELKEDÉSI SZABÁLYAI 

A versenysorozat összes résztvevőjének sportszerűen kell viselkednie és az egészséges versengés 

szellemében kell játszania. A világosan rögzített viselkedési szabályok garantálják a sportszerű 

hangulatot a versenyen, és segíthetnek megakadályozni, hogy bárkit is elfogultsággal vádoljanak. Ezt a 

kényelmetlenséget elkerülendő erősen javasolt előre kidolgozni a versenysorozat hivatalos viselkedési 

szabályzatát (ha még nem tetted meg). 

AZ IDÉZŐK KÓDEXE  

A versenysorozat összes résztvevőjének – beleértve a játékosokat, a bírókat és a versenysorozat 

szervezőjét – el kell olvasnia az Idézők kódexét, és be kell azt tartania mind a játékon belül, mind pedig 

azon kívül. Ebben többnyire az alapvető dolgok vannak leírva, amelyekkel arra szeretnénk biztatni 

mindenkit, hogy ne viselkedjen bunkó módon. A teljes szöveget itt olvashatjátok el: 

http://gameinfo.eune.leagueoflegends.com/hu/game-info/get-started/summoners-code/ 

A versenysorozat során az Idézők kódexét megsértő játékosok büntetéssel sújthatók, a Riot Games vagy 

a Törvényszék által kirótt büntetéseken felül. 

IRÁNYELVEK A VERSENYFELELŐSÖK SZÁMÁRA  

A verseny szervezőinek és a bíróknak jó példát kell mutatniuk a többi résztvevő számára, ezért 

feltétlenül be kell tartaniuk a fenti irányelveket. Így biztosítható, hogy tisztességes és gördülékeny 

legyen a versenysorozat lebonyolítása. 

A verseny szervezőinek és a bíróknak kerülniük kell a részrehajlást a hivatalos döntéseik 

meghozatalakor. Világosan és érthetően kell kommunikálniuk a játékosokkal, különösen amikor 

utasításokat adnak vagy büntetéseket hirdetnek ki.  

A verseny szervezőinek és a bíróknak jóhiszeműen kell kifejezésre juttatniuk a versenysorozat során 

meghozott összes döntésüket. A versenyfelelősöknek egy közös céljuk van: tisztességes és gördülékeny 

lebonyolítással segíteni a versenysorozat résztvevőit.  

A bírók állapítják meg a szabálysértéseket, és ők róják ki a büntetéseket. A döntésük ellen 

fellebbezésnek nincs helye. A bírók tartatják be a versennyel kapcsolatos összes előírást. Ezek, a 

teljesség igénye nélkül: büntetések kiosztása a szabályok megsértéséért; a csapatok aktív névsorának 

nyomon követése; az első választás és az oldalválasztás megfelelő lefolytatásának biztosítása a játékok 

során; annak ellenőrzése, hogy a hősök kiválasztása megfelelően történik-e; a játék utáni tennivalók 

felügyelete; valamint a meccsek eredményeinek megfelelő rögzítése. 

A versenysorozat logisztikai kérdéseiben minden esetben a versenyszervezőké a végső szó. A 

logisztikához tartozik többek között, de nem kizárólag: a helyszín kiválasztása; a közvetítők felügyelete; 

annak biztosítása, hogy minden eszköz megfelelően működjön; a versenyre történő regisztráció; a 

http://na.leagueoflegends.com/articles/The_Summoners_Code
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meccsek beosztása; a verseny hosszának és időzítésének meghatározása; valamint a díjazási struktúra 

kialakítása. 

A NÉZŐKRE VONATKOZÓ IRÁNYELVEK 

A nézők minden versenysorozaton szívesen látott vendégek, amíg nem zavarják a verseny felelőseit vagy 

a játékosokat. A nézőkre az ebben a dokumentumban lefektetett szabályok és irányelvek vonatkoznak. 

Minden nézőt arra kérünk, hogy jelentse az általa észlelt összes szabálysértést a versenyfelelősök 

valamelyikének. 

JÁTÉKOSOK KÖZTI KOMMUNIKÁCIÓ 

A játékosok kommunikációjára az alábbi irányelvek vonatkoznak. A versenyfelelősökkel, a 

csapatkapitánnyal és a többi csapattal folytatott megfelelő kommunikáció átláthatóbbá teszi a 

versenysorozatot minden érintett fél számára. 

A játékosok és a versenyfelelősök közötti mindenféle kommunikáció a csapatkapitányon keresztül 

történik. Így csökkenthető a kommunikációs káosz, és az utasítások hatékonyan továbbíthatók. 

A játékosok szabadon kommunikálhatnak a csapattársaikkal és az ellenfél játékosaival, amíg nem sértik 

meg az ebben a dokumentumban leírt szabályokat.  

A meccseken részt vevő játékosok nem kommunikálhatnak a csapat ellenfeleivel, a saját csapatuk 

cseréivel, sem pedig a nézőkkel. Ha egy játékosnak kommunikálnia kell egy versenyfelelőssel, azt csak a 

csapatkapitányon keresztül teheti meg. Az aktuális meccsen részt nem vevő játékosokkal és nézőkkel 

szigorúan tilos bármiféle kommunikáció. 

A CSAPAT REPREZENTÁLÁSA 

Arra bátorítunk minden csapatot, hogy a megfelelő módokon erősítsék csapatuk jelenlétét a 

rendezvényen. A csapat reprezentálásának része a csapat neve, illetve egyedi mezek, jelvények, zászlók 

stb. használata.  

A versenysorozat bírója mondja ki a végső szót azzal kapcsolatban, hogy mi minősül elfogadható és 

megengedhető reprezentációs eszköznek. Néhány példa a nem megfelelő reprezentációra: 

 Illegális gyógyszerre, dohánytermékre, márkanévre vagy más, kifogásolható témára való 

utalások (a szervező döntési körébe tartozik)  

 A versenysorozat régiójában törvényellenesnek minősülő tevékenység népszerűsítése (például 

szerencsejáték vagy a szerencsejátékot népszerűsítő vagy segítő, illetve arra felbujtó vállalkozás, 

szolgáltatás vagy termék) 

 Bármilyen jó hírnevet rontó, obszcén, profán, vulgáris, visszataszító, sértő vagy más módon 

helytelen dolog, amely testi funkciókkal, testi funkciók külső tüneteivel kapcsolatos, vagy bármi 
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olyasmit ábrázol vagy olyasmire utal, amit ép ízlésű ember társadalmilag elfogadhatatlannak 

tartana 

 Pornográf webhelyek vagy termékek hirdetései 

 A tulajdonos engedélye nélkül használt bármely márkavédjegy, szerzői jogi védelem alatt álló 

tartalom vagy szellemi tulajdon, amely miatt a versenysorozat szervezőit vagy az ő partnereiket 

eljárás alá vonhatják, szerzői jog megsértésével vagy más tisztességtelen üzleti gyakorlattal 

vádolhatják 

 Bármi, ami becsmérli az ellenfél csapapát, annak egy játékosát vagy bármely más személyt, jogi 

személyt vagy terméket 

 Szigorúan tilos a Riot alkalmazottainak kiadni magatokat 

A legtöbb csapatreprezentációs baklövést orvosolni lehet azzal, hogy megkéritek az illető csapatot a 

kifogásolt jelölés eltávolítására. Minden konfliktust érdemes először szóban, józan észérvekkel 

alátámasztva rendezni, még mielőtt a szabálykönyv előkerülne. 

A versenyfelelősöknek jogukban áll kisebb változtatásokat eszközölni a csapatok nevén, ha két azonos 

nevű csapat vesz részt a versenysorozaton. 

Például: Ha két „Menő brigád” nevű csapat nevez a versenyre, az egyiket Menő brigád 1, a másikat pedig 

Menő brigád 2 névre lehet átkeresztelni. 

A DÍJAK FELOSZTÁSA 

Díjak felosztása alatt azt az esetet értjük, amikor egy csapat a szervező által előírt módtól eltérően osztja 

fel az elnyert díjat. A versenysorozat szervezője döntheti el, hogy a játékosok szabadon oszthatják-e szét 

maguk között a versenysorozaton nyert, de még át nem vett díjaikat. Ezt a döntést a versenysorozat 

kezdete előtt kell meghoznia a szervezőnek, és a versenysorozat kezdete után már nem változtathat 

rajta. Ha engedélyezett, a játékosok a versenysorozat bármely szakaszában dönthetnek a díjak 

megosztásáról, feltéve, ha nem kötik ehhez valakinek a kilépését vagy egy meccs megbundázását. Az 

összes játék és meccs eredményének a normál játékmenet során kell kialakulnia, nem pedig 

véletlenszerűen vagy összejátszás következményeként.  

Amennyiben a versenyszervező engedélyezi a díjak felosztását, lehetőség szerint ne részesítse előnyben 

ezt a módszert, és a díjakat a versenysorozatban elért helyezés szerint ossza ki. Döntsék el maguk a 

játékosok, hogy miként osztják fel a díjakat maguk között. A Riot mindig a versenysorozat végeredménye 

alapján osztja ki a díjakat.  

 

A VERSENYSOROZATTAL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉSEK ÉS REKLAMÁCIÓK 

A bírók döntéseit a játékosok a vezetőbírónál vagy a versenysorozat szervezőjénél óvhatják meg. A 

vezetőbíró (vagy ha nincs ilyen, a versenysorozat szervezője) mondja ki a végső szót. 



19 
 

Az ebben a dokumentumban felvázolt keretek segítenek a versenyfelelősöknek sikeresen lefolytatni a 

versenysorozatot. Ha probléma adódik, azt javasoljuk, hogy első lépésként próbáljatok egy mindkét fél 

számára kölcsönösen elfogadható megoldást találni az itt leírt irányelveket követve. Ezenkívül arra 

biztatunk minden résztvevőt, hogy adjon visszajelzést a szervezők és a bírók teljesítményéről.  

A visszajelzések és reklamációk áttekintése után a különösen kirívó szabálysértőket a belső 

büntetőbizottságunk elé terjesztjük. Ha a vezetőbíró vagy a versenysorozat szervezőjének egyik 

döntését hallatlanul igazságtalannak tartod, és úgy gondolod, tudnunk kellene róla, tekintsd át a „C” 

függelék: Jelentés küldése a Riotnak című szakaszát 

SZABÁLYSZEGÉSEK ÉS BÜNTETÉSEK 

A versenysorozat során elkövetett szabálysértések többnyire két kategóriába sorolhatók: jóhiszemű 

tévedések egy játékos vagy egy csapat részéről, illetve szándékos szabálysértés egy vélt előny 

megszerzése érdekében. Az első esettel könnyedén meg lehet birkózni a versenysorozat szabálysértési 

eljárásait követve, a szándékos csalás viszont jóval súlyosabb kérdés. 

BÜNTETÉSEK 

A versenysorozat során szabálysértéseket észlelő bíróknak az ebben a dokumentumban leírt 

irányelveket követve kell büntetéseket kiróniuk. A helyszín tulajdonosa, a versenysorozat szervezője 

vagy más versenyfelelősök mindig forduljanak egy bíróhoz ahelyett, hogy maguk szabnának ki büntetést.  

A bíróknak a szabálysértés tényét, a kiszabott büntetést és a további vonatkozó információkat világosan 

és pontosan megfogalmazva kell ismertetniük a szabálysértő játékossal, a játékos csapatával és az 

ellenfél csapatával. Amennyiben a büntetés kiszabása három percnél több időt vett igénybe, belátásuk 

szerint meghosszabbíthatják a szünetre felhasználható időt. 

A bíró minden esetben kezdje a szabálysértés megállapításával, és csak azt követően rója ki a büntetést. 

Soha ne utólagosan keress okot a szabálysértésre, amiért kiszabható egy adott helyzetben megfelelőnek 

tartott büntetés. A szabályok nem ok nélkül lettek szabványosítva, és hosszú távon magadnak okozol 

bajt, ha az önfejűen eltérsz ezektől. 

A bíróknak mindig elfogulatlanul kell döntéseket hozniuk, a szabálysértések megállapításának és a 

büntetés kiszabásának például függetlennek kell lennie az érintett játékos vagy csapat tudásszintjétől.  

A büntetések vonatkozhatnak egyetlen játékosra vagy a csapat egészére. A büntetés szólhat egyetlen 

meccsre vagy a teljes versenysorozatra. 

A csapatok nem tekinthetnek el az ellenfelükre kirótt büntetéstől. A szabály az szabály, függetlenül attól, 

hogy az ellenfél mennyire nagylelkű vagy magabiztos. 

A büntetések a következők lehetnek: 
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Figyelmeztetés: hivatalos, feljegyzésben rögzített értesítés a játékos vagy csapat számára a 

versenysorozat során elkövetett kisebb szabálysértés miatt. A figyelmeztetéseket azért fontos rögzíteni, 

hogy a későbbi szabálysértéseket arányosan súlyosabban lehessen büntetni. 

Kitiltási lehetőség megvonása: a büntetéssel sújtott csapat eggyel kevesebb hőst tilthat ki a következő 

fordulóban. 

Például: Gragas Gödényei szabálysértést követtek el a második fordulóban, ezért elveszítenek egy 

kitiltási lehetőséget. A harmadik forduló kitiltási szakaszában eggyel kevesebb hőst tilthatnak ki.  

A büntetést úgy célszerű érvényesíteni, hogy a bíró felkéri a csapatot, hogy az első kitiltásnál hagyja 

letelni az időt. 

Oldalválasztási lehetőség megvonása: a büntetéssel sújtott csapat automatikusan elveszíti a jogot, hogy 

döntsön az oldalválasztásról, illetve a kiválasztás sorrendjéről.  

Elvesztett játék: a súlyos szabálysértések büntethetők azzal, hogy a csapat automatikusan elveszíti az 

aktuális vagy a következő játékát. 

Meccs elvesztése: az előbbinél is súlyosabb szabálysértések esetében a csapat büntethető az aktuális 

meccsük automatikus elvesztésével 

Kizárás: a legsúlyosabb szabálysértések a versenysorozatból történő azonnali hatályú kizárással 

sújthatók. A legtöbb esetben a kizárás az egész csapatra érvényes. A versenysorozatból kizárt csapat 

elveszít minden, még át nem vett díjat, kivéve, ha a kizárásra a versenysorozat során mutatott egyre 

súlyosabb szabálytalanságok miatt volt szükség. A fokozatosan súlyosbodó szabálytalanságok miatt 

kizárt csapat a végeredményének megfelelő díjazásban részesül. 

Bizonyos esetekben a bírónak lehetősége van a teljes csapat helyett annak egyetlen tagját kizárni. Ezt 

akkor teheti meg, ha a szabálysértő játékos tette nem hatott ki az ellenfél csapatára, és biztosan a 

csapata tudta nélkül követte el a tettét. Erre a legtöbbször a sportszerűtlen viselkedésből fakadó 

rendkívül súlyos szabálysértés esetén van lehetőség. Ez esetben a csapat folytathatja a 

versenysorozatot, ha van megfelelő cserejátékosuk. Amennyiben a csapatnak nincsen cserejátékosa, 

kénytelenek feladni a versenysorozatot, és kilépni abból. 

HALMOZÓDÓ SZABÁLYSÉRTÉSEK 

Hacsak másként nem jelezzük, ugyanazért a szabálysértésért a soron következő büntetéseket kell kiróni 

az újabb és újabb előfordulások esetén: figyelmeztetés – figyelmeztetés – oldalválasztási lehetőség 

megvonása – kitiltási lehetőség megvonása – elvesztett játék – meccs elvesztése – kizárás. 

Például: Gragas Gödényei nem túl sportszerűek a mai napon, és már az első fordulóban elkövetnek egy 

szabálysértést, amiért egy kitiltás jogát megvonják tőlük. A következő fordulóban is elkövetik ugyanezt a 

szabálysértést. Visszaesőként a következő fordulóban egy játék automatikus elvesztésével fizetnek a 

hibájukért. Az okos ember tanul a Gödények hibájából! 
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VERSENYSZABÁLYZAT MEGSÉRTÉSE –  KÉSÉS 

Erre a szabálysértésre akkor kerül sor, ha a csapat nem áll készen a játékra a kijelölt időpontban. A 

csapatoknak időben fel kell készülniük a játékra minden egyes játék előtt. Aki késik, az egész 

versenysorozatot hátráltatja. 

A csapatok három perc türelmi időt kapnak, mielőtt a következő büntetések egyike sújtaná őket. Ha a 

csapat 10 percnél kevesebbet késett, elveszíti az oldalválasztás jogát. Ha a csapat 10 percnél többet 

késett, automatikusan elveszít egy játékot.  

A késésért járó büntetések nem halmozódnak a versenysorozat során. A következetesen késő csapatok e 

nélkül is gyorsan eltűnnek a mezőnyből. 

VERSENYSZABÁLYZAT MEGSÉRTÉSE –  KÜLSŐ SEGÍTSÉG  

Külső segítségről akkor beszélünk, ha a csapat a nézőkkel, az ellenfél csapatával vagy valaki mással 

kommunikál a játék során, és ezzel a bíró megítélése szerint tisztességtelen előnyhöz jut. 

E szabálysértés esetében feltételezzük, hogy a játékos nem akart szándékosan csalni. Ha valaki 

szándékosan próbál tisztességtelen előnyhöz jutni egy meccsen, arra a sportszerűtlen viselkedés „csalás” 

pontja vonatkozik. 

A külső segítség igénybevételéért figyelmeztetés jár. 

VERSENYSZABÁLYZAT MEGSÉRTÉSE –  A VERSENYSOROZAT 

HIRDETMÉNYEINEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA 

Az összes játékosnak kötelessége ismerni a versenysorozat előírásait és hirdetményeit. Ha a 

versenyfelelősöknek ismételniük kell magukat a versenysorozat során, az szükségtelen késedelmet okoz, 

és felesleges vitákat eredményez a szabályokkal kapcsolatban.  

A versenysorozat hivatalos hirdetményeinek figyelmen kívül hagyása az első választás megvonásával 

sújtható. 

A versenysorozat kifejezetten a játékosra vagy a csapatra vonatkozó előírásainak be nem tartása egy 

különálló szabálysértés, amit a sportszerűtlen viselkedés „súlyos” pontja alatt részletezünk. 

SPORTSZERŰTLEN VISELKEDÉS 

A sportszerűtlen viselkedés egyrészt megakasztja a versenysorozat menetét, másrészt árt a 

versenysorozat biztonságának, továbbá rontja a verseny minőségét és élvezhetőségét.  

A sportszerűtlen viselkedés nem keverendő össze a versengéssel. Egy őrülten versengő csapat is 

betarthatja betű szerint az összes előírást, és viselkedhet kimért udvariassággal az ellenfelekkel 

szemben. A versengő ember nem feltétlenül sportszerűtlen. A versenysorozat bírójának kell eldöntenie, 
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hogy egy adott játékos vagy csapat mikor lépi át a határt a viselkedésével. Az alábbiakban leírtak csak 

útmutatásul szolgálnak ennek megítéléséhez. 

Azok is büntethetők sportszerűtlen viselkedésükért, akik nem jelentkeztek a versenysorozatra.  

A sportszerűtlen viselkedésnek két szintje van: enyhe és súlyos. Minden sportszerűtlen viselkedés ebbe a 

két kategóriába sorolható, hacsak ezt külön nem jelezzük. 

SPORTSZERŰTLEN VISELKEDÉS –  ENYHE 

Minden játékosnak joga van ahhoz, hogy a versenysorozat biztonságos és szórakoztató környezetet 

jelentsen a számára, ezért figyelmeztetni kell azokat, akik megsértik mások ehhez fűződő jogát.  

Enyhe sportszerűtlen viselkedésnek minősül, ha egy játékos vagy egy csapat a viselkedésével megzavarja 

a versenysorozatot vagy annak résztvevőit. Az alábbiakban néhány példát találhatsz, ám a lista messze 

nem teljes: 

 Rendszeres káromkodás vagy trágár beszéd 

 Az ellenfelet sújtó büntetés követelése azután, hogy a bíró meghozta a döntését 

 Szemetelés vagy a helyszín más módon való összepiszkítása 

 Gusztustalan vagy zavaró viselkedés, hangoskodás egy néző részéről  

Az enyhe sportszerűtlen viselkedés figyelmeztetéssel büntethető.  

SPORTSZERŰTLEN VISELKEDÉS –  SÚLYOS 

Ez a szabálysértési kategória három részre osztható fel, és akkor állapítható meg a szabálysértés, ha egy 

játékos vagy csapat a következők egyikét teszi: 

 A versenysorozat adott játékosra vagy csapatra vonatkozó előírásainak figyelmen kívül hagyása 

 Valakinek a közvetlen sértegetése egy bizonyos embercsoportra (faji, vallási, nemi, hátrányos 

helyzetű stb.) irányuló gyűlöletbeszéd használatával 

 Nem konkrét személy ellen irányuló agresszív vagy erőszakos viselkedés a versenysorozat 

folyamán 

A versenyfelelősök joggal várják el, hogy figyelmeztetések nélkül is kövessék a közvetlen utasításaikat.  

A gyűlöletbeszédet gyorsan el kell fojtani, hogy ne szennyezze be a játék légkörét.  

Az agresszív vagy erőszakos viselkedés zavaró és veszélyes akkor is, ha nem konkrét személy ellen 

irányul. Az ilyen esetek megoldásánál kiemelt óvatossággal kell eljárni, nehogy elfajuljon a helyzet. 

A súlyos szabálysértések egy játék automatikus elvesztésével büntethetők. 

SPORTSZERŰTLEN VISELKEDÉS –  RENDKÍVÜL SÚLYOS 
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A rendkívül súlyosan sportszerűtlen viselkedés olyan esetekre vonatkozik, amelyek túl felháborítóak 

ahhoz, hogy az első két kategóriába beleférjenek. Az alábbiakban a rendkívül súlyosan sportszerűtlen 

viselkedésekre találhatsz néhány példát, ám a lista messze nem teljes: 

 A szervező által biztosított versenyeszközök szándékos megrongálása 

 A versenysorozat helyszínének megrongálása 

Jobb esetben ilyesmivel soha nem fogsz találkozni, de az ilyen viselkedést minden esetben kizárással kell 

büntetni. Ezenfelül javasoljuk, hogy a versenysorozat szervezője kérje fel a szabálysértőt a 

versenysorozat helyszínének elhagyására, igazán súlyos esetekben pedig értesíteni kell a rendőrséget. 

SPORTSZERŰTLEN VISELKEDÉS –  ÖSSZEJÁTSZÁS 

Az összejátszás a versengő csapatok közti együttműködés a versenysorozat során, amelynek célja mások 

megtévesztése vagy a csalárd módon történő előnyszerzés. 

A játékosok előre nem dönthetik el szándékosan egy játék vagy meccs végeredményét. Ez egyrészt 

ellentmond a tisztességes verseny elvének, másrészt negatívan hat ki a versenysorozat többi 

résztvevőjére. 

Összejátszás esetén mindkét csapatot azonnal ki kell zárni. 

SPORTSZERŰTLEN VISELKEDÉS –  VESZTEGETÉS ÉS FOGADÁS 

A versenyzők nem léphetnek ki a versenysorozatból, illetve adhatnak fel egy meccset vagy játékot külső 

jutalom reményében vagy külső sugalmazásra. Aki kenőpénzért cserébe csal el egy meccset, megsérti a 

tisztességes verseny szabályait. 

A játékosok és a versenyfelelősök számára tilos fogadni a meccsekre. A versenysorozat szervezőjének 

esetében ez különösen nyilvánvaló érdekellentétet szülne – éppen ezért törekedni kell arra, hogy még a 

gyanú árnyéka se vetülhessen rá. 

A vesztegetésen vagy fogadáson ért résztvevőket azonnal ki kell zárni a versenyből. 

SPORTSZERŰTLEN VISELKEDÉS –  AGRESSZÍV VISELKEDÉS 

A versenysorozaton nincs helye az agressziónak, különösen ha az egy bizonyos személy ellen irányul. 

Talán mondanunk sem kell, hogy a versenysorozat résztvevőinek biztonsága mindennél fontosabb. Az 

alábbiakban néhány példát találhatsz erre a szabálysértésre, ám a lista messze nem teljes: 

 Egy versenyfelelős megfenyegetése 

 Egy néző megfenyegetése 

 A versenysorozat bármely résztvevője vagy nézője ellen irányuló erőszak 
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Az agresszívan viselkedő személyt azonnal ki kell zárni a versenysorozatból. Ezenfelül javasoljuk, hogy a 

versenysorozat szervezője kérje fel a szabálysértőt a versenysorozat helyszínének elhagyására, az igazán 

súlyos esetekben pedig értesíteni kell a rendőrséget. 

SPORTSZERŰTLEN VISELKEDÉS –  LOPÁS 

Bár a versenysorozat során a játékosoknak kell odafigyelniük a saját értékeik biztonságára, elvárható, 

hogy a versenysorozat résztvevői ne lopják el más vagyontárgyait. A versenysorozat szervezői is joggal 

várják azt, hogy nem fogják szétlopkodni az általuk biztosított eszközöket. A lopást mindenhol bünteti a 

törvény: természetesen mások vagyontárgyainak elemelése a versenysorozat keretében is bűn marad. 

A lopáson kapott személyt azonnal ki kell zárni a versenysorozatból. Ezenfelül javasoljuk, hogy a 

versenysorozat szervezője kérje fel a szabálysértőt a versenysorozat helyszínének elhagyására. A 

szervező belátására van bízva, hogy szükségesnek találja-e a rendőrség bevonását. 

SPORTSZERŰTLEN VISELKEDÉS –  CSALÁS 

A játékosok tisztességes és egyenlő feltételek között mérik össze tudásukat a versenyeken. Ha valaki 

tudatosan megszegi a szabályokat, hogy ezzel előnyt szerezzen, az csalást követ el. A csalás akkor is 

szabálysértésnek minősül, ha nem sikerül elérni a várt eredményt. Az alábbiakban néhány példát 

találhatsz a különböző csalásokra, ám a lista messze nem teljes: 

 „Lesés” vagy bármilyen kísérlet a játékos saját meccsének nézőként való követésére, vagy 

információ beszerzésére a meccs egyik nézőjétől 

 Bármilyen kísérlet a League of Legends-kliens módosítására, nem hivatalos League of Legends-
kliens használatára vagy olyan szoftver alkalmazására, amely a játék kliensén keresztül be nem 
szerezhető információkat tesz elérhetővé, például ilyen: 

o A játékon belüli nagyítás módosítása 
o A felhasználói felület módosításai a végső csapások megkönnyítése vagy a tornyok 

lőtávolságának megjelenítése érdekében  
o Automatikus dzsungelidőzítők 

Bizonyos külső szoftverek használata nem minősül csalásnak. Néhány példa ezekre: 
o TeamSpeak, Ventrilo, Skype és más internetes hangtovábbítási megoldások 
o Billentyűzet- és eszközillesztők, illetve ezek szoftverei 

 Valaki más megszemélyesítése a versenysorozatban, hamis néven történő regisztráció, egy 

másik játékos fiókjának használata vagy fiók megosztása 

 Eszközök rongálásának vagy módosításának kísérlete a versenysorozat késleltetésének vagy más 

előny megszerzésének reményében 

Játékbeli programhibák kihasználása vagy szándékos felhasználása előnyszerzés céljából. Az 

alábbiakban néhány példát találhatsz a kihasználás fogalmára, ám a lista messze nem teljes: 

tárgyvásárlási hibák, a semleges minionok viselkedésében lévő programhiba, a hősök 

képességeinek használatában felfedezett hiba vagy bármely más játékfunkció nem 

rendeltetésszerű használata. A szabálysértést a bírók jogosultak megállapítani. 
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A csaláson kapott személyt azonnal ki kell zárni a versenyből. 
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„A” FÜGGELÉK: BEVÁLT  GYAKORLATOK 

VERSENYSZERVEZŐK  

A versenysorozat szervezőjeként nyilván szórakoztató és fennakadások nélküli versenyt szeretnél 

levezényelni, ahol a játékosok, a nézők és a bírók is jól érezhetik magukat. Ennek érdekében az 

alábbiakban néhány olyan dolgot sorolunk fel, amelyeket érdemes észben tartanod: 

 Beszélgess a játékosokkal: Fontos a gyakori kommunikáció a játékosokkal, hogy a jó és a rossz 

hírekről is időben tájékozódhassanak 

 Légy felkészült: Nem készülhetsz fel mindenre, ami a versenysorozat során történhet, szóval 

olyan felkészültnek lenned, mint egy söröskrigli nagyságú yordle felderítőnek, aki egy fúvócsövet 

szorongat. Legyen tartalék terved minden esetre, amikor csak probléma adódhat 

 A játékosok a legfontosabbak: Gondold át, hogy mennyi információt adtál át a játékosoknak, és 

törekedj arra, hogy átlátható legyen számukra a verseny folyamata és az esetlegesen felmerülő 

problémák megoldásának módja. Szervezőként nyilván sokkal több információ birtokában vagy, 

mint a játékosok, így mindent meg kell tenned azért, hogy hozzáférhessenek a szükséges 

tudnivalókhoz, és ne merülhessenek fel félreértések.  

OLDALVÁLASZTÁS 

Számos módon el lehet dönteni ezt a kérdést, de fontos, hogy a játékosok előre tudják, milyen rendszert 

fogsz használni. 

 Véletlenszerű: Ez egy tisztességes módszer, és nemigen nyílik mód bárkinek is kedvezni. 

 Korábbi teljesítmény: A csapatok korábbi jó (vagy gyengébb) teljesítménye alapján odaítélni a 

választás jogát szintén korrekt eljárás – jutalmazhatod vele a kiváló teljesítményt, vagy apró 

előnyt adhatsz a kevésbé esélyes félnek. 

 Rangsorolt helyezés: A csapatok rangsorolt helyezéséhez kötni a választás jogát szintén egy 

tisztességes eljárás, amivel az erősebb és a gyengébb csapatnak is lehet kedvezni. 

A MECCSEK JELENTÉSE 

A versenysorozat egyik legfontosabb eleme egy világos és egyszerű, ugyanakkor tisztességes és könnyen 

ellenőrizhető mód kidolgozása a meccsek eredményeinek jelentésére. Az alábbiakban néhány jól bevált 

és igazságos módszert találhatsz: 

 A győztesnek és a vesztesnek is jelentenie kell az eredményt, így összevetheted azokat 

egymással 

 Válassz nehezen hamisítható formátumot a jelentésre, például kérj képernyőfelvételt a játék 

utáni szobáról 
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 Készülj egy további módszerrel arra az esetre, ha eltérő eredményeket kapsz, vagy ha vita alakul 

ki az eredményekről 

 

„B” FÜGGELÉK: TECHNIKAI PROBLÉMÁK 

 

1. Győződj meg arról, hogy a hálózati kapcsolat kifogástalan 
a. Wi-fi és Ethernet hálózati kapcsolatok 

 
2. A játék telepítve van a versenysorozathoz biztosított összes számítógépen, és a legfrissebb 

verzió fut rajtuk  
a. Ha nincs telepítve, akkor telepítsd a legújabb, a megfelelő régióhoz tartozó verziót 

 
3. Tiltsd le az automatikus frissítési szolgáltatásokat 

a. Java 
b. Flash 
c. Windows 
d. iTunes 

Indoklás: Ezen szolgáltatások megszakíthatják a játékot azzal, hogy lekicsinyítik a játék 
ablakát.  Lehet, hogy önállóan elkezdik frissíteni magukat, ami sávszélességet és RAM-ot foglal 
a játék elől. 

 
4. Tiltsd le a felesleges, rendszerindításkor elinduló alkalmazásokat 

a. Ctrl–Alt–Del -> Feladatkezelő indítása -> Folyamatok lap 

Indoklás: Sok alkalmazás indul el automatikusan a rendszerindításkor, ezzel pedig leterhelik a 
processzort és a memóriát. 

5. A számítógép beállításai közül válaszd a „Teljesítménycentrikus” lehetőséget 
a. Vezérlőpult\Rendszer és biztonság\Energiagazdálkodási lehetőségek 

Indoklás: A számítógép több energiát használ, de nagyobb teljesítményt biztosít. 

6. A Windows Műveletközpont értesítéseinek letiltása 
a. Vezérlőpult\Rendszer és biztonság\Műveletközpont\A Műveletközpont beállításainak 

módosítása 

Indoklás:  A Windows Műveletközpont értesítései lekicsinyíthetik a játék ablakát, amivel 
megzavarhatják a játékmenetet. 

7. Futtasd a Lemezkarbantartót és a Lemeztöredezettség-mentesítőt 

Indoklás: Így biztosan a lehető legjobb teljesítménnyel fog futni a számítógép. 

8. Futtass egy terheléses tesztet a számítógépen 
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Indoklás: Így ellenőrizheted, hogy a grafikus vezérlő teljes kapacitása használatban van-e a 
játék futtatásakor. 

9. Győződj meg arról, hogy az összes hangeszköz és a VOIP-programok használatra készek 
a. Ellenőrizd a mikrofonbemenetet és a hangkimenetet  
b. Telepítsd az ismertebb VOIP-megoldásokat (Skype, Mumble, Ventrilo, TeamSpeak stb.)  
c. Ellenőrizd, hogy ezek nem okoznak-e túl nagy hálózati késést 

 
Indoklás: A játékosoknak szükségük lehet egy VOIP-rendszerre a kommunikációhoz. 

„C” FÜGGELÉK: JELENTÉS KÜLDÉSE A RIOTNAK 

VISSZAJELZÉSEK ÉS KÉRDÉSEK 

Ha véleményed vagy kérdésed van, több lehetőség közül választhatsz, hogy ennek hangot adj.  A legtöbb 
kérdést a rendezvény szervezője meg tudja válaszolni. A versenysorozat szabályaival és a meghozott 
döntésekkel kapcsolatban a bíróhoz fordulj.  Ha olyan kérdésed lenne, amely túlmutat a versenyszervező 
felelősségi körén, vagy egyszerűen csak be akarsz számolni arról, hogyan zajlott le a verseny, fordulj 
közvetlenül hozzánk. 

Bármelyik rendelkezésre álló kapcsolatfelvételi lehetőséggel élsz is, kérjük, mellékeld a következő 
adatokat: 

 A neved 

 Az idézőneved 

 Az e-mail címed 

 A kérdésedhez vagy megjegyzésedhez kapcsolódó versenysorozat egyedi azonosítója 

 Maga a visszajelzés vagy kérdés 

KINEK CÍMEZHETED A VISSZAJELZÉST? 

A KÖVETKEZŐK ESETÉBEN FORDULJ A VERSENY SZERVEZŐJÉHEZ:  

d. Visszajelzés a versenysorozattal kapcsolatban 
e. Kérdések a versenysorozattal kapcsolatban, amelyen részt vettél vagy amelynek nézője 

voltál 
f. A díjazással kapcsolatos kérdések 

 A KÖVETKEZŐK ESETÉBEN FORDULJ A BÍRÓHOZ: 

c. A verseny során hozott bírói döntésekre vonatkozó, tisztázandó kérdések 
d. Általános kérdések a versenysorozat szabályaival kapcsolatban 

A KÖVETKEZŐK ESETÉBEN FORDULJ A RIOT CSAPATÁHOZ: 

e. Ha a problémádat nem tudja megoldani a versenyszervező vagy a bíró 
f. Ha visszajelzést szeretnél adni a versenysorozatról, a bíróról vagy a szervezőről 
g. Ha jelentkezni szeretnél a versenysorozaton elnyert díjadért 
h. Ha a szabályokkal kapcsolatban olyan kérdésed van, amelyre a szervező nem tud 

válaszolni 

https://support.leagueoflegends.com/home
https://support.leagueoflegends.com/home
http://beta.na.leagueoflegends.com/en/community/prized-events
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A RIOT ELÉRHETŐSÉGEI  

A League of Legends játékostámogatása  

https://support.leagueoflegends.com/home 

 

 

„D” FÜGGELÉK: JAVASLATOK A KÜLÖNBÖZŐ TOVÁBBJUTÁSI 

SZISZTÉMÁKHOZ 

EGYENES KIESÉSES RENDSZER 

Az egyenes kieséses rendszerben két csapat kerül szembe egymással, és csak a meccs győztese jut 

tovább a következő fordulóba. Ebben a versenyformátumban a vesztes csapat kiesik a 

versenysorozatból. 

Az egyenes kieséses rendszer előnyei: 

 Könnyű megszervezni 

 Gyorsan és egyszerűen megállapítható, hogy ki a győztes  

 Könnyű elmagyarázni a játékosoknak 

A rendszer hátrányai: 

 A gyorsan kieső csapatok rossz szájízzel távozhatnak a versenysorozatról 

 A véletlenszerű besorolás miatt hamar kieshet egy vagy több favorit 

 A véletlenszerű besorolás miatt nagyobb hangsúly kerül a menetrend betartására, mint a 
játékosok képességeire 

Csak akkor működhet, ha a 2 többszöröseivel megegyező számú (8, 16, 32, 64 stb.) csapat vesz részt a 

versenysorozaton. Ha nem jelenik meg elég csapat, az első fordulóban bizonyos számú csapatnak 

automatikus győzelmeket kell jóváírni. Így garantálható, hogy az ezt követő fordulókban biztosan legyen 

ellenfele az összes csapatnak.  

Az első forduló besorolása lehet véletlenszerű, vagy történhet a szervező által korábban megadott 

kritériumok alapján. A legtöbb önálló versenyen véletlenszerű besorolást használnak. Egyes 

versenysorozatokban előre megadott kritériumok alapján történik meg az egyenes kieséses szakaszba 

történő besorolás. Ilyen kritérium lehet a csapatok helyezése egy korábbi versenysorozatban (vagy a 

versenysorozat egy korábbi szakaszában) vagy a játékosok relatív játéktudása (amit a versenyszakasz 

megkezdése előtt, egy másik rendszer alapján állapítottak meg). 

A játékosok besorolására három módszer létezik. Jellemzően úgy vannak kialakítva, hogy az első és a 

második besorolt csapat csak a döntőben találkozzon, így a favoritok nem esnek ki idejekorán. Nyolc 

https://support.leagueoflegends.com/home%20/t%20_blank
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játékos esetében (1-től 8-ig számozva őket) a következő beosztással garantálható, hogy a favoritok a 

lehető legkésőbb találkozzanak a versenysorozatban, hacsak egy esélytelennek tartott játékos nem arat 

meglepetésszerű győzelmet: 

1-es a 8-as ellen 

4-es az 5-ös ellen 

 

3-as a 6-os ellen 

2-es a 7-es ellen 

VIGASZÁGAS KIESÉSES RENDSZER 

A vigaszágas kieséses rendszerben a csapatokat párokba osztják. A győztes csapat továbbjut, a vesztes 

pedig a vigaszágra kerül. A vigaszágra kerülők tovább játszanak, de kizárólag olyan csapatok ellen, akik 

kikaptak az első fordulóban vagy a győztesek ágán. A döntő meccsen a győztesek ágának veretlen 

csapata és a vigaszág utolsó játékban maradt csapata csap össze. Ha valaki vereséget szenved a 

vigaszágon (vagyis másodjára kap ki a versenysorozatban), kiesik a versenysorozatból. 

A vigaszágas kieséses rendszer előnyei: 

 Könnyebb megszervezni, mint a svájci rendszerű versenyeket és a körmérkőzéses 
csoportköröket 

 Könnyű elmagyarázni a játékosoknak 

A rendszer hátrányai: 

 Hosszabb ideig tart, mint az egyenes kieséses versenysorozat 

Csak akkor működhet, ha a 2 többszöröseivel megegyező számú (8, 16, 32, 64 stb.) csapat vesz részt a 

versenysorozaton. Ha nem jelenik meg elég csapat, az első fordulóban bizonyos számú csapatnak 

automatikus győzelmeket kell jóváírni. Így garantálható, hogy az ezt követő fordulókban biztosan legyen 

ellenfele az összes csapatnak. Az automatikus győzelmeket véletlenszerűen kell kisorsolni a csapatok 

között. 

SVÁJCI RENDSZERŰ VERSENYEK 

A svájci rendszerű versenysorozatokban a csapatok előre meghatározott számú fordulót játszanak. Az 

első fordulóban véletlenszerűen vannak összesorsolva. A párosítás az ezt követő fordulókban is 

véletlenszerű, de a csapatok a hasonló pontszámú csapatokkal kerülnek össze. A kieséses 

versenysorozatokkal ellentétben a csapatok nem esnek ki egy bizonyos ponton. A csapatok bármikor 

kiszállhatnak a versenysorozatból, vagy részt vehetnek az összes fordulóban. 

A svájci rendszerű versenyek előnyei: 

 Az összes résztvevő végigjátszhatja a teljes versenysorozatot 

 Az első kivételével minden fordulóban hasonló képességű játékosok ellen játszhatnak 
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 A versenysorozat végére viszonylag jól átható, hogy ki milyen helyezésre számíthat 

A rendszer hátrányai: 

 Szoftveres segítség nélkül viszonylag körülményes lebonyolítani  

 Nehezebb elmagyarázni, mint a kieséses szisztémákat 

A svájci rendszerű versenysorozatban, ha sikerül elég fordulót lejátszani, a veretlen csapat győz, az 

esetleges holtversenyeket pedig többféleképpen fel lehet oldani. Így, rájátszás hiányában ez a 

versenysorozat végeredményben egyenes kieséses versenyként „viselkedik”. Ezt elkerülendő többnyire 

a svájci rendszerű versenysorozatok kiegészülnek egy egyenes kieséses rájátszással. Ebbe a legjobb nyolc 

csapat szokott bejutni, és egyenes kieséses szisztémát alkalmaznak. 

KÖRMÉRKŐZÉSES CSOPORTKÖRÖK 

A körmérkőzéses csoportkörök rendszerében a csapatokat csoportokba sorolják, amelyekben a csapatok 

adott számú meccset játszanak az összes többi csapat ellen. A csoportok legjobbjai továbbjutnak a 

versenysorozat következő szakaszába. Ez többnyire egyenes vagy vigaszágas kieséses rendszerű. 

A körmérkőzéses csoportkörök előnyei: 

 A csoporton belül lejátszott több meccs jobban leméri a játékosok tudását, és kevésbé számít a 
véletlenszerű besorolás 

A rendszer hátrányai: 

 Ez a legtöbb időt igénylő formátum. 

 A csoportkör megtervezése és az aktuális állás nyomon követése szoftverek nélkül elég nehézkes 

 A játékosok esetenként sérelmezhetik, hogy nem játszhatnak minden csapat ellen a 
versenysorozatban 

A csoportok mérete jelentősen befolyásolja, hogy milyen hosszú lesz a versenysorozat. Ha feltételezzük, 

hogy egy csapat az összes többi csapat ellen játszik a csoportkörben, legalább N-1 fordulóra van szükség, 

ahol az N a csoportban játszó csapatok száma. A kisebb csoportok viszont ronthatják a versenyélményt, 

mert a játékosok joggal vethetik fel, hogy a versenysorozat résztvevőinek csak nagyon kis részével 

játszhatnak.  

A csoportok összeállíthatók véletlenszerűen vagy a versenysorozat szervezője által előre bejelentett 

kritériumok alapján. A kritériumok közé érdemes felvenni a korábbi versenysorozatokban (vagy a 

versenysorozat egy korábbi szakaszában) elért eredményeket, vagy pedig a játékosok relatív 

játéktudását (amit egy másik rendszer határoz meg), természetesen még a versenysorozat 

csoportköreinek kezdete előtt. 

 


