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GLOSARIUSZ  

 

Aktywny skład: Członkowie drużyny aktualnie 

grający w meczu. Wszyscy pozostali członkowie 

drużyny uznawani są za rezerwowych.  

Bany: Bohaterowie usunięci z gry przez obie 

drużyny w ramach wyborów. 

Bye: Czyli walkower, drużyna awansuje do 

kolejnej rundy, nie rozgrywając meczu. 

Gra: Pojedyncza rozgrywka w League of 

Legends, włącznie z wyborami i banami. 

Gra odnotowana: Gra turniejowa, która dotarła 

do punktu, w którym nie są dozwolone 

przypadkowe restarty (pomijając sytuacje 

wyjątkowe).  

Mecz: Seria gier, mająca wyłonić drużynę 

awansującą do kolejnej rundy turnieju. Mecz 

może składać się z jednej, trzech lub pięciu gier. 

Na przykład: Mecz składający się z trzech gier 

wygrywa drużyna z dwoma zwycięstwami. 

Wybory: Proces wyboru bohaterów. 

Skład: Pełny skład drużyny, obejmujący 

zarówno skład aktywny, jak i rezerwowych. 

Rezerwowi: Gracze, którzy należą do drużyny, 

ale nie znajdują się w aktywnym składzie.   

Drużyna: Gracze grający razem pod wspólną 

nazwą. 
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CZYM SĄ ROZGRYWKI ZORGANIZOWANE?  

Rozgrywki zorganizowane oznaczają lokalną rywalizację w League of Legends. Dzięki niniejszemu 

dokumentowi i infrastrukturze turniejowej stworzonej przez Riot Games każdy może zorganizować 

turniej online lub offline. Niniejszy dokument określa standardy uczciwej gry, wyznaczone przez Riot 

Games, a także zasady rozgrywek zorganizowanych, różniących się od gry zawodowej, poziomu 

Challenger i rozgrywek rankingowych. W przypadku wątpliwości pierwszeństwo ma anglojęzyczna 

wersja regulaminu. 

ROLE NA TURNIEJU  

Poniższe role określa się na potrzeby turnieju. Będą one używane w niniejszym poradniku.  

 Przedstawiciele turnieju 

 Organizatorzy turnieju 

 Sędziowie 

 Właściciele budynku 

 Komentatorzy 

 Gracze 

 Kapitanowie drużyn 

 Obserwatorzy 

Organizatorzy i sędziowie są przedstawicielami turnieju, podczas gdy właściciele budynku i 

komentatorzy uznawani są za pracowników pomocniczych. Jedna osoba może pełnić dowolną liczbę 

pierwszych czterech ról.  

Graczem jest członek drużyny grającej w turnieju, w aktywnym składzie lub w rezerwie.  

Jeden gracz z drużyny obejmuje funkcję kapitana. 

Każda osoba niebędąca graczem lub przedstawicielem turnieju uznawana jest za obserwatora. 

Przedstawiciele mediów również uznawani są za obserwatorów. Nie wolno uczestniczyć w tym samym 

turnieju jako gracz i przedstawiciel. Zachodzi tu oczywisty konflikt interesów, więc zasada ta jest 

bezwzględnie przestrzegana. Nie będzie od niej wyjątków.  

ORGANIZATOR TURNIEJU  

Organizatorzy odpowiadają za bezproblemowy przebieg turnieju. Obejmuje to kwestie logistyczne oraz 

zapewnienie satysfakcjonującego doświadczenia zarówno dla graczy, jak i widzów. Oto, co należy zrobić: 

 Zarejestrować turniej w Riot Games 

 Zapewnić odpowiednią lokalizację fizyczną lub sieciową 

 Wypromować turniej  

 Zaangażować przedstawicieli turnieju w różnych rolach 
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 Zapewnić materiały niezbędne do przeprowadzenia turnieju 

 Zapewnić, by wyniki turnieju zostały zgłoszone do nas (Riot Games) w stosownym czasie za 

pośrednictwem działu Wsparcia Gracza 

 Poznać oficjalne zasady zawarte w niniejszym dokumencie, by uniknąć problemów i wykroczeń. 

 

Organizatorzy turnieju mają ostatnie słowo w kwestiach związanych z logistyką turnieju. Do kwestii 

logistycznych zaliczają się m.in. wybór lokalizacji i komentatorów, zapewnienie poprawnego działania 

sprzętu turniejowego, rejestracja turnieju, dobieranie przeciwników, termin i czas trwania turnieju oraz 

nagrody. 

SĘDZIA  

Na potrzeby zawodów na żywo sędziowie muszą przebywać na miejscu turnieju, by rozstrzygać spory, 

interpretować przepisy i podejmować oficjalne decyzje.   

Do obowiązków sędziego należy: 

 Rozstrzyganie zgłoszonych lub zauważonych przypadków łamania zasad gry lub turnieju 

 Nakładanie kar w przypadku złamania zasad i powiadamianie o tym pozostałych przedstawicieli.  

Sędziowie mogą wezwać na tymczasowe zastępstwo innego sędziego, warto więc zapewnić 

odpowiednią liczbę sędziów. Jeśli w danym turnieju nie wyznaczono sędziego, rolę tę musi przyjąć na 

siebie organizator turnieju. 

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu większe turnieje wymagają dużej liczby sędziów. Jeśli do turnieju 

przydzielono dużą liczbę sędziów, jeden z nich musi zostać sędzią głównym. Na początku turnieju należy 

przedstawić graczom głównego sędziego, aby wiedzieli, komu zgłaszać ewentualne wątpliwości i skargi. 

Sędzia główny rozstrzyga sytuacje sporne pomiędzy pozostałymi sędziami. 

Sędziowie mają ostatnie słowo w kwestii interpretacji przepisów i nakładania kar. Co więcej, sędziowie 

decydują także o stosowaniu wszelkich procedur turniejowych. Należą do nich m.in. nakładanie kar za 

złamanie przepisów, zatwierdzanie aktywnych składów drużyn, przyznawanie pierwszeństwa wyboru 

bohaterów i wyboru stron, zapewnianie poprawnego wyboru bohaterów, przeprowadzanie procedur 

końcowych oraz poprawne rejestrowanie wyników. 

KOMENTATORZY  

Komentatorzy są dodatkowymi pracownikami turnieju, komentującymi rozgrywki na użytek widzów. 

Komentatorzy muszą współpracować z przedstawicielami turnieju, aby ich komentarz nie zakłócał 

przebiegu turnieju.  
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GRACZE  

Gracze muszą zawsze kierować się zasadą fair play i być na bieżąco z Kodeksem Przywoływacza. Oto kilka 

dodatkowych zasad: 

 Odnoś się z szacunkiem do przedstawicieli turnieju, innych graczy i widzów. Wystrzegaj się 

niesportowego zachowania 

 Zachowuj punktualność (w przypadku zawodów na żywo oznacza to konieczność fizycznej 

obecności!) i rozpoczynaj gry w wyznaczonym czasie 

 Zauważone naruszenia zasad zgłaszaj sędziemu lub organizatorowi turnieju 

 Zauważone nieścisłości w wynikach meczów niezwłocznie zgłaszaj sędziemu lub organizatorowi 

turnieju 

 Poinformuj Riot Games o jakichkolwiek wątpliwościach dotyczących historii rozgrywek lub 

rankingów 

 Posiadaj gotowe do użycia konto League of Legends na odpowiednim serwerze regionalnym, 

włącznie z wszelkimi bohaterami i runami, których chcesz używać 

 Nie zgłaszaj się do turniejów, w których nie masz uprawnień do udziału 

 Zapoznaj się z wszelkimi zasadami obowiązującymi w danym turnieju (zwłaszcza niniejszymi) 

 Zabierz na turniej wszelki sprzęt wymagany przez organizatora turnieju. 

Powyższe zasady obowiązują graczy, nawet, jeśli przedstawiciel turnieju jest bardzo miły i oferuje 

dodatkową pomoc. 

KAPITAN DRUŻYNY  

Każda drużyna musi wyznaczyć jednego gracza do roli kapitana. Kapitanowie stanowią łącznik pomiędzy 

drużyną i przedstawicielami turnieju. Oprócz standardowych obowiązków gracza kapitan drużyny musi 

także: 

 Komunikować się z przedstawicielami turnieju w imieniu drużyny 

 Komunikować się z pozostałymi drużynami w imieniu drużyny 

 Podejmować ostateczne decyzje w drużynie podczas turnieju 

 Przekazywać wszelkie wymagane informacje całej drużynie 

 Wiernie przekazywać opinie całej drużyny.  

Po rozpoczęciu turnieju zmiana kapitana drużyny może nastąpić wyłącznie za zgodą sędziów. Zazwyczaj 

jest to dopuszczalne, gdy obecny kapitan nie może dłużej brać udziału w turnieju. 
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OBSERWATORZY  

Każda osoba fizycznie obecna na turnieju, oglądająca go w sieci lub przebywająca na terenie zawodów 

uznawana jest za obserwatora. Obserwatorzy są także zobowiązani do sportowego zachowania. Nie 

powinni ingerować w przebieg gry ani rozpraszać graczy lub przedstawicieli turnieju. Jeśli obserwator 

uzna, że doszło do pogwałcenia zasad, powinien jak najszybciej powiadomić sędziego, aby mógł on 

podjąć odpowiednie środki, w jak najmniejszym stopniu zakłócające rozgrywkę. 

UPRAWNIENIA  

W oficjalnym turnieju udział brać może każda osoba z wyjątkiem: 

 Osób wykluczonych z udziału na mocy decyzji i zasad Riot Games 

 Osób, których udział wyklucza lokalne prawo, zasady organizatorów turnieju lub właściciel 

budynku 

 Osób zatrudnionych przez Riot Games (w tym pracowników kontraktowych i tymczasowych). 

Wyjątek od powyższej reguły stanowią turnieje z góry określone jako „rozgrywki z udziałem 

pracowników Riot Games” 

 Przedstawiciele turnieju nie mogą brać udziału w turnieju, który nadzorują. 

W roli przedstawiciela turnieju wystąpić może każda osoba z wyjątkiem: 

 Osób wykluczonych z udziału na mocy decyzji Riot Games 

 Osób wykluczonych z udziału na mocy zasad turnieju 

 Osób planujących brać udział w turnieju w roli gracza. 

Przedstawiciele turnieju i pracownicy pomocniczy nie mogą zabronić nikomu, kto nie łamie powyższych 

zasad, udziału w turnieju.  

 

MECHANIKA TURNIEJU  

MAPY I TRYBY GRY  

Wszelkie autoryzowane przez Riot Games turnieje muszą odbywać się na oficjalnych mapach League of 

Legends, korzystających z co najmniej jednej kolejki w grze. Aktualnie dostępne mapy to: Summoner’s 

Rift, Twisted Treeline, Crystal Scar i Howling Abyss. Na każdej mapie obowiązują standardowe warunki 

zwycięstwa. Organizatorzy i uczestnicy turnieju nie mogą modyfikować zasad dotyczących 

rozgrywki/map w celu stworzenia niestandardowego typu rozgrywki. Przeprowadziliśmy dogłębne testy 

pod kątem balansu rozgrywki w dostępnych trybach gry. To jedyne tryby, jakie możemy oficjalnie 

wspierać, bo dbamy o zapewnienie uczciwej gry. Oczywiście każdy może zorganizować rozgrywki z 

użyciem nietypowych ustawień, ale oficjalnego wsparcia udzielamy wyłącznie rozgrywkom 

wykorzystującym standardowe zasady, podane w niniejszym dokumencie. 
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Wybory i bany należy przeprowadzać w ten sam sposób, jak w kliencie (standardowy, draft, w pełni 

losowy lub draft turniejowy). 

Organizatorzy turnieju mogą zmieniać mapy najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem oficjalnego turnieju, 

o czym mają obowiązek poinformować graczy. Jeśli do turnieju pozostały dwa dni lub mniej, zapomnijcie 

o zmianach. Żadnych wymian, podmian, zastępstw i innych tego typu operacji. To byłoby nieuczciwe 

wobec graczy, więc nie róbcie tego. 

GRUPOWANIE I POZYCJONOWANIE  

Turnieje autoryzowane przez Riot Games powinny odbywać się w jednym z następujących systemów: 

pojedyncze eliminacje, podwójne eliminacje lub system szwajcarski (Swiss). Można użyć także grup 

systemu kołowego (round-robin) i następnie przejść do jednego z następujących systemów.  

Pojedyncze eliminacje: System, w którym drużyna odpada po przegraniu jednego meczu.  

Podwójne eliminacje: System, w którym drużyna odpada po przegraniu dwóch meczów.  

System szwajcarski (Swiss): W tym systemie istnieje określona liczba rund, zależna od liczby 

drużyn. W każdej rundzie wszystkie drużyny rywalizują ze sobą nawzajem (nikt nie odpada z 

turnieju). Ostateczne pozycje w turnieju określane są w oparciu o sumę punktów zdobytych 

przez każdą z drużyn we wszystkich rundach. Więcej informacji na temat systemu szwajcarskiego 

znaleźć można w części załącznika D o nazwie: System szwajcarski (Swiss). 

System kołowy (Round-Robin): System, w którym każda z drużyn gra przeciwko wszystkim 

pozostałym drużynom.  

W autoryzowanych turniejach pozycjonowanie powinno być losowe. Eliminuje to skutki stronniczości 

przedstawicieli turnieju i graczy. 

REKOMENDACJE OPARTE O WADY I ZALETY KAŻDEGO SYSTEMU ZNALEŹĆ 

MOŻNA TU: ZAŁĄCZNIK C: KONTAKT  Z RIOT GAMES  

UWAGI I PYTANIA  

Jeśli chcesz przekazać uwagi lub pytania, możesz zrobić to na kilka sposobów. Na wiele pytań z 
pewnością odpowie organizator turnieju. Pytania odnośnie decyzji i zarządzeń należy zadawać sędziemu.  
Jeśli masz pytania wykraczające poza zakres odpowiedzialności organizatora (lub chcesz poinformować 
nas o przebiegu danego turnieju), skontaktuj się z nami bezpośrednio. 

Kontaktując się z dowolną z powyższych osób, podaj następujące dane: 

 Twoje imię i nazwisko 

 Twoją nazwę przywoływacza 

 Twój adres e-mail 

 Twój unikalny identyfikator z turnieju, którego dotyczy pytanie lub komentarz 
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 Twoją opinię/pytanie. 

GDZIE ZGŁASZAĆ UWAGI  

SKONTAKTUJ SIĘ Z ORGANIZATOREM TURNIEJU, ABY:  

a. Przekazać swoje uwagi na temat turnieju 
b. Zadać pytania na temat konkretnego turnieju, który oglądałeś(/aś) lub w którym 

brałeś(/aś) udział 
c. Zadać pytania na temat nagród. 

 SKONTAKTUJ SIĘ Z SĘDZIĄ, ABY:  

a. Rozwiać wątpliwości dotyczące decyzji sędziego podczas twojego turnieju 
b. Zadać pytania natury ogólnej na temat zasad turnieju. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z RIOT GAMES, JEŚLI:  

a. Twój problem nie może zostać rozwiązany przez sędziego lub organizatora turnieju 
b. Chcesz przekazać uwagi na temat turnieju, sędziego lub organizatora 
c. Chcesz zgłosić się po nagrody za turniej 
d. Masz pytania odnośnie regulaminu i przepisów, na które nie może odpowiedzieć 

organizator. 

LISTA KONTAKTÓW W RIOT GAMES  

Wsparcie Gracza League of Legends  

https://support.leagueoflegends.com/home 

 

 

PROCEDURY PRZED ROZPOCZĘCIEM GRY  

Należy ustalić ścisły harmonogram i procedury, obowiązujące wszystkich graczy i przedstawicieli 

turnieju, aby zapewnić płynny przebieg rozgrywek. Opóźnienia zwykle narastają lawinowo, więc należy 

ściśle przestrzegać harmonogramu. Nikt nie chce brać udziału w turnieju, który wlecze się bez końca. 

Zmęczenie graczy i organizatorów może odbić się na przebiegu turnieju. Niedowiarkom przypominamy 

naszą epicką wpadkę podczas meczu World Elite vs. CLG.eu w sezonie 2 rundy play-off mistrzostw 

świata. Uczcie się na naszych błędach i trzymajcie się harmonogramu. 

CZAS ROZPOCZYNANIA RUND  

Czas rozpoczęcia rundy wyznaczają organizatorzy turnieju. Może być on wcześniej określony lub 

następować po rozpoczęciu poprzedniej rundy. Wszyscy przedstawiciele turnieju i gracze muszą być 

gotowi do rozpoczęcia rundy w wyznaczonym czasie. Przedstawiciele turnieju mają obowiązek podać 

http://www.riotgames.com/articles/20121007/537/pulling-plug-world-playoffs-day-three
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terminy do publicznej wiadomości. Kapitan drużyny powinien zapewnić, by drużyna była gotowa do 

rozpoczęcia rundy w wyznaczonym czasie.  

Jeśli wystąpi poważny problem z klientem lub serwerem League of Legends, na który przedstawiciel 

turnieju nie ma wpływu, należy postępować zgodnie z: Załącznik B: Problemy techniczne. 

Aby obliczyć przybliżony czas potrzebny na każdą fazę turnieju, zapoznaj się z: Załącznik B: Problemy 

techniczne. 

CZAS PRZYGOTOWANIA  

Czas przygotowania to pierwsze dziesięć (10) minut rundy i 5-minutowe przerwy pomiędzy kolejnymi 

grami. W tym czasie drużyny muszą przygotować się do gry. Gracze powinni wówczas: 

 Zalogować się do klienta, używając swego konta na odpowiednim serwerze 

 Utworzyć (lub dołączyć do) lobby gry i – jeśli to konieczne – przekazać przedstawicielom nazwę 

gry 

 Przygotować runy i specjalizacje 

 Sprawdzić i skonfigurować sprzęt  

 Poinformować kapitana drużyny, drużynę przeciwną i przedstawicieli turnieju o gotowości do 

gry. 

Organizatorzy nie muszą odczekiwać wyznaczonego czasu, jeśli obie drużyny są gotowe do 

wcześniejszego rozpoczęcia gry. 

WYBORY I BANY  

Organizator turnieju musi ogłosić, która drużyna otrzymuje prawo pierwszego wyboru strony i banów. 

Sugestie na temat przydzielania stron znaleźć można tutaj: Załącznik A: Najlepsze praktyki. Jeśli mecz 

składa się z większej liczby gier, wybór stron przed kolejnymi grami musi przechodzić z jednej drużyny na 

drugą.  

AWARIA SPRZĘTU  

Jeśli w czasie przygotowania gracz napotka na problem techniczny związany ze sprzętem dostarczonym 

przez organizatora, powinien natychmiast poinformować przedstawiciela, by umożliwić mu usunięcie 

problemu. Jeśli rozwiązanie problemu potrwa dłużej niż 30 minut, opóźnienie powinno zostać zgłoszone 

do Riot Games. Co 30 minut organizator musi także poinformować graczy o postępach prac i krokach 

podjętych w celu rozwiązania problemu. 

PROCEDURY DOTYCZĄCE ROZGRYWKI  

GRA ODNOTOWANA  
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Gra odnotowana (game of record – GOR) oznacza grę, w której cała dziesiątka graczy wczytała mapę, a 

rozgrywka osiągnęła punkt znaczącej interakcji (patrz niżej). Kiedy gra osiągnie status GOR, jest uznana 

za oficjalną i nie są dozwolone przypadkowe restarty.  Po osiągnięciu stanu GOR restarty dozwolone są 

jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Muszą się wówczas odbyć nowe wybory i bany. Warunki 

decydujące o osiągnięciu stanu GOR:  

 Którakolwiek z drużyn przeprowadzi atak (dotyczy także użycia umiejętności) na stwory, 

potwory w dżungli, budynki lub wrogich bohaterów 

 Gracze z obu drużyn znajdą się we wzajemnym polu widzenia 

o Wyjątek: Stan GOR nie może zostać osiągnięty poprzez użycie zaklęcia przywoływacza 

„Jasnowidzenie”  

 Wkroczenie do wrogiej dżungli, przeprowadzenie tam zwiadu lub użycie tam umiejętności 

mierzonej. Zalicza się do tego także opuszczenie rzeki lub wejście w zarośla należące do wrogiej 

dżungli 

 Czas gry osiągnie dwie minuty (00:02:00). 

WSTRZYMANIE GRY  

Gracze mogą spauzować grę na polecenie przedstawiciela turnieju lub w zakresie czasu wyznaczonego 

na daną grę. Podczas trwania pauzy lub wstrzymania gry gracze nie mogą opuszczać obszaru gry bez 

pozwolenia. 

 Nakaz pauzy: Przedstawiciele mogą wydać decyzję o spauzowaniu gry  

 Pauza drużynowa. Każdej drużynie przysługuje pięć (5) minut czasu pauzy na mecz, do 

wykorzystania z następujących powodów: 

o Nieumyślne rozłączenie 

o Awaria sprzętu lub oprogramowania (np. brak zasilania monitora, awaria sprzętu 

peryferyjnego, błąd gry) 

o Fizyczny problem gracza (np. uszkodzone krzesło). 

W wyjątkowych sytuacjach, po upłynięciu przydzielonych pięciu minut, gracze mogą poprosić sędziów o 

dodatkowy czas pauzy. W takim przypadku drużyna musi powiadomić sędziego i kontynuować grę, aż 

sędzia zdecyduje, czy przyznać dodatkowy czas pauzy. Decyzja o przyznaniu dodatkowego czasu pauzy 

należy wyłącznie do sędziego. Jeśli przedstawiciel turnieju zdecyduje, że pauza nie rozwiąże problemu w 

stosownym czasie, drużyna będzie musiała kontynuować grę. 

 Wznowienie gry: Drużyna, która spauzowała grę, nie może jej wznowić do chwili uzyskania 

pozwolenia od przedstawiciela turnieju. Wszyscy gracze muszą być gotowi do wznowienia gry 

 Nieuprawniona pauza: Jeśli gracze spauzują lub wznowią grę bez pozwolenia, poza 

wyznaczonym czasem lub nie wznowią jej w wyznaczonym czasie, zostaną ukarani zgodnie z 

regulaminem turnieju 

 Komunikacja między graczami w trakcie wstrzymania gry: W przeciwieństwie do rozgrywek 

LCS, gracze w trakcie pauzy mogą omawiać strategię gry z członkami drużyny. 
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PROCEDURY KOŃCZENIA MECZU  

W niektórych przypadkach organizatorzy mogą zakończyć grę/mecz przed standardowym zakończeniem. 

Powodem takiego zakończenia mogą być problemy natury logistycznej (np. zamknięcie budynku). 

Organizatorzy powinni wówczas ustalić zwycięzców w następujący sposób: 

Sędziowie muszą uprzedzić graczy na 10 minut przed wymuszonym zakończeniem gry. Włącznie z tymi 

10 minutami czas gry powinien wynieść przynajmniej 20 minut. Oznacza to, że sędzia może wydać tego 

typu ostrzeżenie nie wcześniej niż 10 minut po rozpoczęciu gry. 

Po upłynięciu 10 minut drużyna posiadająca więcej złota (określona wewnętrznymi metodami gry, 

zazwyczaj w trybie obserwatora) wygrywa. 

Jeśli drużyny uzbierały tyle samo złota, sędziowie muszą kierować się dodatkowymi czynnikami. Ich 

kolejność jest następująca: 

 Drużyna, która zniszczyła najwięcej wież 

 Drużyna, która zabiła najwięcej wrogów 

 Drużyna, w której jest gracz, który zdobył najwięcej złota. Jeśli tu także mamy remis, należy 

porównać graczy, którzy zdobyli najwięcej złota dla każdej z drużyn. Jeśli wciąż panuje remis, 

należy porównać graczy: trzeciego, czwartego i piątego pod względem ilości zebranego złota, aż 

do uzyskania przewagi przez jedną ze stron 

 Jeśli we wszystkich powyższych przypadkach mamy do czynienia z remisem, organizator turnieju 

musi ustalić zwycięzcę w sposób losowy, np. poprzez rzut monetą. 

Niektóre z powyższych statystyk nie są wyświetlane w grze, co utrudnia bezpośrednie porównanie przez 

drużyny. W takim przypadku przedstawiciel turnieju musi dołączyć do gry w trybie obserwatora i 

sprawdzić wymagane statystyki. 

Jeśli mecz składał się z więcej niż jednej gry, sędzia może zastosować powyższą metodę, aby wyłonić 

zwycięzcę aktualnej gry. Po zakończeniu gry sędzia powinien ustalić wynik meczu przy użyciu poniższej 

metody. 

Zwycięzcą meczu zostaje drużyna z największą liczbą wygranych gier, ukończonych w sposób tradycyjny. 

W przypadku remisu zwycięzcą meczu zostaje drużyna z największą liczbą wygranych gier (włącznie z 

tymi, które zostały zakończone przed czasem). 

Organizatorzy turnieju muszą wybrać metodę ogłaszania zwycięstw i przegranych. Organizatorzy 

turnieju powinni także poinformować graczy o sposobie ogłaszania wyników meczu przed rozpoczęciem 

rozgrywek. 
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Po zakończeniu meczu kapitanowie obu drużyn podają wyniki przedstawicielom turnieju. Obie drużyny 

muszą podać dokładny wynik, jeśli mecz składał się z więcej niż jednej gry. 

Po otrzymaniu punktacji z danej rundy organizator turnieju musi zaktualizować tabelę i jak najszybciej 

poinformować graczy o kolejnym meczu w rundzie.  

Najlepsze praktyki ogłaszania wyników meczu znaleźć można w Załącznik A: Najlepsze praktyki. 

WYCOFANIE SIĘ Z TURNIEJU  

Wycofanie się z turnieju oznacza dla jego przedstawicieli, że dana drużyna nie chce dłużej uczestniczyć w 

rozgrywkach. Drużyna może wycofać się z turnieju w dowolnym momencie, informując o tym 

przedstawiciela. W razie obowiązywania dodatkowych zasad, drużyna zobowiązana jest przestrzegać 

regulaminu turnieju.  

Na przykład: Jeśli obowiązuje zasada braku zwrotu kosztów, drużyna Gragas’ Guzzlers nie jest 

uprawniona do otrzymania zwrotu, jeśli zdecydują się wycofać z turnieju. Kiepska wiadomość dla 

Guzzlers; zwłaszcza jeśli chłopaki nabili spory rachunek w barze. 

Wycofanie się z turnieju nie uniemożliwia jego przedstawicielom nałożenia kar na danego gracza, nie 

anuluje także wcześniej nałożonych kar. 

Jeśli drużyna nie stawi się na rozgrywki lub nie jest zalogowana i gotowa do gry w wyznaczonym czasie, 

przedstawiciel turnieju może wycofać drużynę z turnieju, by utrzymać harmonogram imprezy. Jeśli nie 

stawią się obie drużyny, obie mogą zostać wycofane. Punktualność popłaca!  

Jeśli z turnieju wycofa się jeden gracz, nie może on zostać usunięty ze składu drużyny aż do końca 

turnieju i przyznania nagród. Jeśli liczba graczy w drużynie spadnie poniżej wymaganego minimum dla 

danego trybu gry, przedstawiciele turnieju muszą wycofać drużynę z turnieju.  

Jeśli drużyna chce wycofać się z turnieju lub jeśli przedstawiciele turnieju muszą wycofać z niego drużynę 

w trakcie gry, drużyna ta musi poddać mecz, zanim oficjalnie wycofa się z turnieju. Wszelkie przypadki 

wycofania powinny być zgłaszane pozostałym uczestnikom. 

OBSERWACJA I TRANSMISJE  

OBSERWACJA BEZPOŚREDNIA  

Obserwacja bezpośrednia jest dozwolona pod warunkiem niezakłócania przebiegu turnieju. 

Obserwatorzy muszą przestrzegać następujących zasad: 

 Każdy, kto w danej chwili nie bierze udziału w meczu, może oglądać, jak grają inni 

 Obserwatorzy w żaden sposób nie mogą porozumiewać się z graczami, którzy aktualnie 

rozgrywają mecz 
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 Jeśli obserwator widzi, że ktoś łamie zasady, powinien zgłosić to organizatorowi turnieju lub 

sędziemu. 

 

OBSERWACJA W GRZE  

Każdy, kto w danej chwili nie bierze udziału w meczu, może śledzić rozgrywkę za pośrednictwem gry, o 

ile nie zakłóca przebiegu turnieju. Organizatorzy turnieju mogą zakazać tego typu obserwacji, jeśli sami 

prowadzą transmisję. Obserwatorzy w grze muszą przestrzegać następujących zasad: 

 Każdy, kto w danej chwili nie bierze udziału w meczu, może śledzić rozgrywkę w trybie 

obserwatora na PVP.net  

 Obserwatorzy w żaden sposób nie mogą porozumiewać się z graczami, którzy aktualnie 

rozgrywają mecz 

 Jeśli obserwator widzi, że ktoś łamie zasady, powinien zgłosić to organizatorowi turnieju lub 

sędziemu. 

TRANSMISJE Z TURNIEJÓW 

Organizatorzy turnieju mogą transmitować (lub zlecić transmisję komuś innemu) rozgrywki w formie 

streamowania na żywo lub innej, o ile transmisja nie zakłóca przebiegu turnieju. Transmisje muszą 

odbywać się zgodnie z następującymi zasadami: 

 Transmisje z turniejów i użycie komentatorów są dozwolone 

 Transmisja nie może zakłócać przebiegu rozgrywek turniejowych 

 Transmisja nie może zakłócać czasu rozpoczęcia lub wstrzymania gry.  

Organizatorzy turnieju muszą zdecydować, czy zezwolić uczestnikom na własne transmisje poprzez 

prywatne streamowanie i czy zezwolić na transmisje rozgrywek niefigurujących na głównym streamie 

turnieju. Jeśli transmisja w jakikolwiek sposób zakłóca przebieg turnieju, organizator ma prawo ją 

przerwać.  

ZACHOWANIE PODCZAS TURNIEJU  

Wszyscy uczestnicy powinni zachowywać się po sportowemu i zgodnie z duchem zdrowej rywalizacji. 

Jasne zasady dotyczące zachowania pomogą zapewnić bezproblemowy przebieg turnieju i zapobiec 

oskarżeniom o stronniczość. Zdecydowanie polecamy rozpisać oficjalny regulamin postępowania (jeśli 

takowy jeszcze nie powstał). Taki dokument zapobiega niepotrzebnym nieprzyjemnościom. 

KODEKS PRZYWOŁYWACZA  

Wszyscy uczestnicy turnieju, w tym gracze, sędziowie i organizatorzy, muszą znać zasady Kodeksu 

Przywoływacza i stosować się do nich – zarówno w grze, jak i poza nią. Większość tych zasad jest 
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oczywista: chodzi głównie o to, by nie zachowywać się jak dupek. Gdyby jednak ktoś chciał przypomnieć 

sobie podstawowe reguły: 

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

Gracze łamiący zasady Kodeksu Przywoływacza podczas turnieju, oprócz sankcji nakładanych przez Riot 

Games i Trybunał, mogą ponieść dodatkowe kary. 

WSKAZÓWKI DLA PRZEDSTAWICIELI TURNIEJU  

Organizatorzy turnieju powinni świecić przykładem i bezwzględnie przestrzegać zasad przedstawionych 

w tym dokumencie. Zapewni to uczciwy i bezproblemowy przebieg turnieju. 

Organizatorzy turnieju i sędziowie muszą pozostać bezstronni przy podejmowaniu oficjalnych decyzji. 

Powinni w sposób jasny przekazywać informacje graczom, zwłaszcza wydając polecenia lub nakładając 

kary.  

Organizatorzy turnieju i sędziowie muszą ogłaszać swe decyzje w sposób jasny i w dobrej wierze. 

Wszyscy przedstawiciele turnieju powinni kierować się chęcią zapewnienia bezproblemowej gry 

wszystkim uczestnikom turnieju.  

Sędziowie mają ostatnie słowo w kwestii interpretacji przepisów i nakładania kar. Co więcej, sędziowie 

decydują także o stosowaniu procedur turniejowych. Należą do nich m.in. nakładanie kar za złamanie 

przepisów, zatwierdzanie aktywnych składów drużyn, przyznawanie pierwszeństwa wyboru bohaterów i 

wyboru stron, zapewnianie poprawnego wyboru bohaterów, przeprowadzanie procedur końcowych 

oraz poprawne rejestrowanie wyników. 

Organizatorzy turnieju mają ostatnie słowo w kwestiach związanych z logistyką turnieju. Do kwestii 

logistycznych zaliczają się m.in. wybór lokalizacji i komentatorów, zapewnienie poprawnego działania 

sprzętu turniejowego, rejestracja turnieju, dobieranie przeciwników, termin i czas trwania turnieju oraz 

nagrody. 

WSKAZÓWKI DLA OBSERWATORÓW  

Obserwatorzy są mile widziani na turniejach, o ile nie zakłócają przebiegu rozgrywek. Muszą oni 

przestrzegać zasad i wskazówek dla obserwatorów zawartych w niniejszym dokumencie. Obserwatorzy 

powinni zgłaszać zauważone naruszenia zasad lub regulaminu przedstawicielom turnieju. 

KOMUNIKACJA GRACZY  

Gracze muszą przestrzegać poniższych zasad odnośnie komunikacji. Prawidłowa komunikacja z 

przedstawicielami turnieju, kapitanami i kolegami z drużyny pomoże zapewnić bezproblemowy przebieg 

turnieju. 

http://gameinfo.eune.leagueoflegends.com/pl/game-info/get-started/summoners-code/
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Wszelka komunikacja między drużyną i przedstawicielami turnieju musi odbywać się za pośrednictwem 

kapitana. Pozwala to uniknąć nieporozumień. Tym sposobem przedstawiciele będą sprawniej 

przekazywać informacje. 

Gracze mogą porozumiewać się z kolegami z drużyny i graczami z drużyny przeciwnej, o ile nie łamią w 

ten sposób zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.  

Gracze biorący udział w meczu nie mogą komunikować się z zawodnikami drużyny przeciwnej, swoimi 

zmiennikami ani żadnym z obserwatorów. Jeśli zajdzie taka potrzeba, gracze mogą komunikować się z 

przedstawicielami turnieju za pośrednictwem kapitana. Komunikacja z graczami lub obserwatorami 

niebiorącymi udziału w trwającym meczu stanowi pogwałcenie regulaminu i może zostać ukarana. 

IDENTYFIKACJA DRUŻYNY  

Gracze powinni reprezentować swoje drużyny w odpowiedni sposób. Do reprezentacji drużyny służą 

m.in. nazwa drużyny, odzież, emblematy, bannery, itp.  

Ostateczna decyzja w kwestii nieodpowiednich form reprezentacji drużyny należy do sędziego. Do 

nieodpowiednich form identyfikacji należeć mogą: 

 Odniesienia do produktów tytoniowych, narkotyków, nieodpowiednich marek i inne materiały 

uznane przez organizatora za niestosowne  

 Materiały nawiązujące do działań nielegalnych w regionie, w którym odbywa się turniej, np. 

loterii, przedsiębiorstw lub produktów promujących hazard 

 Materiały oszczercze, obsceniczne, wulgarne, odpychające, obraźliwe i w inny sposób 

niestosowne, nawiązujące do ludzkiej fizjologii, objawów chorobowych lub innych rzeczy, które 

przeciętna osoba może uznać za niedopuszczalne 

 Reklamy stron lub produktów pornograficznych 

 Materiały objęte prawami autorskimi, znaki handlowe lub inna własność intelektualna użyta bez 

zgody właściciela lub mogąca narazić organizatora turnieju na oskarżenia o naruszenie praw 

autorskich, nadużycia lub nieuczciwą konkurencję 

 Treści obraźliwe dla drużyny przeciwnej, jednego z graczy lub innej osoby czy produktu 

 Podszywanie się pod pracowników Riot Games także nie przejdzie. 

Większość problemów z nieprawidłową identyfikacją drużyny można rozwiązać, prosząc drużynę o 

dokonanie zmian. Przed sięganiem po regulamin lepiej spróbować załatwić sprawę polubownie. 

Przedstawiciele turnieju mogą także wprowadzać niewielkie zmiany w nazwach drużyn (w trakcie 

turnieju), aby odróżnić drużyny o takich samych nazwach. 

Na przykład: Jeśli dwie drużyny chcące wziąć udział w turnieju nazywają się „Team Awesome”, 

organizator może zmienić ich nazwy na „Team Awesome 1” i „Team Awesome 2”. 

PODZIAŁ NAGRÓD  
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Do podziału nagród dochodzi, gdy drużyna wyraża zgodę na podział nagród inny od ustalonego 

wcześniej przez organizatora. To, czy gracze mogą dokonywać podziału nagród, których jeszcze nie 

otrzymali, zależy od decyzji organizatora turnieju. Organizator musi podjąć tę decyzję przed 

rozpoczęciem turnieju i nie może zmienić jej po jego rozpoczęciu. W razie przyzwolenia gracze mogą 

dokonać podziału nagród w dowolnym momencie turnieju, o ile podział nie ma na celu nakłonienia 

gracza do wycofania się lub ustawienia wyników meczu. Wynik każdej rozgrywki lub meczu musi zostać 

ustalony poprzez standardową rozgrywkę. Nie wolno ustalać go poprzez porozumienie.  

Jeśli organizator wyraził zgodę na podział nagród, nie powinien on nakłaniać do takiego podziału. 

Nagrody należy przyznawać w oparciu o ostateczne wyniki turnieju. Gracze sami muszą określić sposób 

podziału nagród. Riot Games zawsze przyznaje nagrody w oparciu o ostateczne wyniki turnieju.  

 

OPINIE I SKARGI DOTYCZĄCE TURNIEJU  

Gracze mogą wnieść apelację odnośnie decyzji sędziego do głównego sędziego lub organizatora turnieju. 

Główny sędzia (lub organizator turnieju, w przypadku braku głównego sędziego) podejmuje ostateczną 

decyzję. 

Niniejszy dokument zawiera wytyczne przeprowadzania udanego turnieju, skierowane do graczy i 

przedstawicieli turnieju. W razie wystąpienia problemów zachęcamy do poszukiwania rozwiązań 

polubownych i przedyskutowanie kwestii. Niniejszy dokument może służyć jako podstawa do takich 

rozmów. Zachęcamy także uczestników do przekazywania swych opinii organizatorom i sędziom.  

Rozpatrujemy uwagi i skargi, możemy także przekazać sprawy do naszego Komitetu Karnego, który 

podejmie dalsze kroki. Jeśli chcesz poinformować nas o budzącej zastrzeżenia decyzji głównego sędziego 

na turnieju, zapoznaj się z: Załącznik C: Kontakt z Riot Games. 

WYKROCZENIA I KARY  

Wykroczenia turniejowe dzielą się na dwie podstawowe kategorie: proste błędy popełnione przez gracza 

lub drużynę oraz świadome nadużycia, mające na celu zdobycie przewagi w grze. Pierwszą kategorię 

omawiają zasady turnieju, ale próby celowego oszustwa, to dużo poważniejsza sprawa. 

KARY  

Jeśli w trakcie turnieju sędzia dopatrzy się wykroczenia, powinien nałożyć karę w oparciu o wytyczne 

nakreślone w tym dokumencie. Właściciele budynku, organizatorzy turnieju i inni jego przedstawiciele 

powinni poinformować sędziego, a nie nakładać kary samodzielnie.  

Sędziowie powinni jasno i wyraźnie zakomunikować wykroczenie, karę i inne stosowne informacje 

ukaranemu graczowi, jego drużynie oraz drużynie przeciwnej. Sędziowie mogą wyznaczyć dodatkowy 

czas wstrzymania gry, jeśli wymierzenie kary zajęło im więcej niż trzy minuty. 
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W pierwszej kolejności sędziowie powinni zawsze ustalić typ wykroczenia, a następnie wymierzyć 

stosowną karę. Nigdy nie należy działać odwrotnie, starając się przypisać graczowi wykroczenie 

stosowne do wymierzonej kary. Nie bez powodu ustalono jednolite zasady, samowolka na dłuższą metę 

tylko skomplikuje sytuację. 

Sędziowie muszą podejmować decyzje bezstronnie. Poziom umiejętności gracza lub drużyny nie może 

wpływać na stopień kary.  

Karę nakłada się na całą drużynę lub pojedynczego gracza. Kara może obowiązywać przez jeden mecz lub 

do końca turnieju. 

Drużyna nie może uchylić kary nałożonej na ich przeciwników. Zasady to zasady, obowiązują nawet, jeśli 

przeciwnicy ukaranych graczy czują się pewnie albo chcą zrobić uprzejmość rywalom. 

Możliwe są następujące kary: 

Ostrzeżenie: Oficjalne, odnotowane upomnienie gracza, lub drużyny, za pomniejsze wykroczenie. Należy 

odnotowywać ostrzeżenia, aby zapewnić odpowiednie stopniowanie kolejnych kar. 

Utrata bana: Ta kara odbiera drużynie możliwość zbanowania jednego bohatera w fazie wyboru w 

kolejnej rundzie. 

Na przykład: Gragas’ Guzzlers dopuścili się wykroczenia w rundzie drugiej, za które ukarano ich utratą 

bana. W fazie wyboru w rundzie trzeciej tracą możliwość zbanowania jednego bohatera.  

Aby wykonać tę karę, sędzia powinien dopilnować, by drużyna nie wybrała pierwszego bana i odczekała, 

aż czas wyboru dobiegnie końca. 

Utrata wyboru strony: Ta kara automatycznie przekazuje decyzję o kolejności wyboru strony mapy 

drużynie przeciwnej.  

Przegrana w grze: Poważne wykroczenia mogą zaowocować automatyczną przegraną w bieżącej lub 

przyszłej grze. 

Przegrana w meczu: Jeszcze poważniejsze wykroczenia mogą skutkować zmuszeniem drużyny do 

poddania bieżącego meczu. 

Dyskwalifikacja: Najcięższe przewinienia mogą doprowadzić do zdyskwalifikowania drużyny z turnieju. 

W większości przypadków dyskwalifikacja dotyczy całej drużyny. Dyskwalifikacja drużyny z turnieju 

eliminuje ją z podziału nagród, których jeszcze nie otrzymała, chyba że do dyskwalifikacji doszło w 

wyniku serii coraz cięższych kar w trakcie turnieju. Drużyna zdyskwalifikowana w wyniku serii coraz 

poważniejszych kar otrzyma nagrody w oparciu o pozycję zajętą w momencie dyskwalifikacji. 

W pewnych przypadkach sędzia może zdyskwalifikować jednego gracza, a nie całą drużynę. Sędzia może 

to zrobić tylko wówczas, gdy wykroczenie danego gracza nie miało wpływu na drużynę przeciwną i gracz 

dopuścił się go bez udziału reszty drużyny. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy dojdzie do bardzo poważnego 
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przypadku niesportowego zachowania. W takiej sytuacji drużyna może kontynuować grę w turnieju, o ile 

posiada gracza rezerwowego. Jeśli drużyna nie posiada gracza rezerwowego, nie może kontynuować 

rozgrywki i musi wycofać się z turnieju. 

 

ŚCIEŻKA ESKALACJI  

Pomijając specyficzne przypadki, kary powinny narastać w następującej kolejności: ostrzeżenie—

ostrzeżenie—utrata wyboru strony—utrata bana—przegrana w grze—przegrana w meczu—

dyskwalifikacja. 

Na przykład: Drużynie Gragas’s Guzzlers nie idzie dziś najlepiej. W rundzie pierwszej dopuścili się 

wykroczenia, za które grozi utrata bana. W następnej rundzie popełniają to samo wykroczenie. Jako 

recydywiści zostają ukarani dotkliwiej i muszą poddać grę w kolejnej rundzie. Uczcie się na błędach, żeby 

nie zarabiać dotkliwych kar jak Guzzlers! 

WYKROCZENIE TURNIEJOWE – SPÓŹNIENIE  

To wykroczenie ma miejsce, gdy drużyna nie jest gotowa do gry w wyznaczonym czasie. Drużyny muszą 

punktualnie stawiać się na miejscu i być gotowe do gry. Spóźnialskie drużyny opóźniają przebieg całego 

turnieju. 

Po trzech minutach spóźnienia na drużynę nakładana jest jedna z dwóch kar. Jeśli spóźnienie nie 

przekroczy 10 minut, drużyna traci możliwość wyboru strony.  Jeśli spóźnienie przekroczy 10 minut, 

drużyna zostaje ukarana przegraną w grze.  

Kary za spóźnienia nie zwiększają się wraz z biegiem turnieju. Spóźnialskim drużynom zazwyczaj nie 

trzeba pomagać w szybkim odpadnięciu z rozgrywek. 

WYKROCZENIE TURNIEJOWE – POMOC Z ZEWNĄTRZ  

Za pomoc z zewnątrz uznaje się komunikację pomiędzy drużyną a obserwatorami, drużyną przeciwną lub 

innymi osobami w trakcie meczu. Dzięki pomocy drużyna ta – w ocenie sędziego – zyskuje przewagę nad 

aktualnym rywalem. 

To wykroczenie nie zakłada, że mamy do czynienia z umyślną próbą oszustwa. Tego rodzaju przypadki 

omawiane są w punkcie „Niesportowe zachowanie – oszustwo”. 

Karą za pomoc z zewnątrz jest ostrzeżenie. 

WYKROCZENIE TURNIEJOWE – NIEPRZESTRZEGANIE POLECEŃ TURNIEJOWYCH  
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Każdy gracz zobowiązany jest przestrzegać oficjalnych poleceń i komunikatów turniejowych. Konieczność 

powtarzania się przez przedstawicieli turnieju powoduje opóźnienia i niepotrzebne spory na temat 

regulaminu.  

Karą za nieprzestrzeganie oficjalnych poleceń turniejowych jest utrata pierwszeństwa wyboru. 

Nieprzestrzeganie poleceń turniejowych, wymierzone w przeciwną drużynę lub konkretnego gracza, 

stanowi osobne wykroczenie, zaliczane poważnych przypadków niesportowego zachowania. 

NIESPORTOWE ZACHOWANIE  

Niesportowe zachowanie zakłóca przebieg turnieju i może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo, 

poczucie fair play i dobrej zabawy jego uczestników.  

Należy rozróżnić pomiędzy zachowaniem niesportowym i zaciętą rywalizacją. To drugie może przejawiać 

się wymaganiem drobiazgowego przestrzegania przepisów przez rywali i zdystansowanym zachowaniem 

wobec drużyny przeciwnej. Takie zachowanie nie musi być niesportowe. Sędzia decyduje, czy 

zachowanie gracza, lub drużyny, przekracza granicę i staje się niesportowe. Może się przy tym kierować 

poniższymi wskazówkami. 

Aby otrzymać karę za niesportowe zachowanie, nie musisz brać udziału w turnieju.  

Wykroczenia niesportowego zachowania dzielą się na dwa typy: pomniejsze i poważne. Wszelkie 

przypadki niesportowego zachowania zaliczają się do tych dwóch kategorii, o ile nie zostaną dokładnie 

zidentyfikowane. 

NIESPORTOWE ZACHOWANIE –  POMNIEJSZE  

Wszyscy gracze mają prawo cieszyć się miłą i bezpieczną atmosferą turnieju. Jeśli przeszkadza w tym 

zachowanie gracza, lub drużyny, należy ich o tym poinformować.  

Z pomniejszym przypadkiem niesportowego zachowania mamy do czynienia, gdy gracz, lub drużyna, 

zakłóca przebieg turnieju lub przeszkadza jego uczestnikom. Do tego typu zachowań zaliczają się m.in.: 

 Używanie wulgarnego języka 

 Domaganie się kary dla przeciwnika, nawet jeśli sędzia wyraźnie dał do zrozumienia, że podjął 

inną decyzję 

 Zaśmiecanie miejsca zawodów 

 Głośne i uciążliwe zachowanie obserwatora.  

Karą za pomniejsze przypadki niesportowego zachowania jest ostrzeżenie.  

NIESPORTOWE ZACHOWANIE –  POWAŻNE  
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To wykroczenie dzieli się na trzy kategorie i ma miejsce, gdy gracz, lub drużyna, dopuści się jednej z 

następujących czynności: 

 Nieprzestrzeganie oficjalnych poleceń turniejowych skierowanych do konkretnej drużyny lub 

gracza 

 Obrażanie innych przy użyciu mowy nienawiści wymierzonej w konkretną grupę ludzi (danej 

rasy, wyznania, płci, niepełnosprawnych itp.) 

 Agresywne zachowanie w trakcie turnieju, nieskierowane przeciwko konkretnej osobie. 

Przedstawiciele turnieju mogą oczekiwać, że ich polecenia będą wykonywane bez potrzeby wydawania 

ostrzeżeń.  

Przypadkami użycia mowy nienawiści należy zajmować się jak najszybciej, aby zapewnić przyjemną 

atmosferę wszystkim graczom i obserwatorom.  

Przypadki agresywnego zachowania, nawet jeśli nie jest ono wymierzone w konkretną osobę, zakłócają 

przebieg turnieju i mogą być niebezpieczne. Tego typu przypadki należy rozstrzygać ostrożnie, by 

zapobiec zaognieniu sytuacji. 

Karą za poważne wykroczenia jest przegrana w grze. 

NIESPORTOWE ZACHOWANIE –  BARDZO POWAŻNE  

Bardzo poważne przypadki niesportowego zachowania wykraczają poza dwie podstawowe kategorie 

tego typu wykroczeń. Do tego typu zachowań zaliczają się m.in. 

 Celowe niszczenie sprzętu turniejowego udostępnionego przez organizatora 

 Demolowanie budynku, w którym odbywa się turniej. 

Takie ekscesy są niedopuszczalne. W przypadku ich wystąpienia karą jest natychmiastowa 

dyskwalifikacja. Co więcej, organizator może poprosić ukaranego gracza o opuszczenie budynku i 

poinformować o zajściu policję. 

NIESPORTOWE ZACHOWANIE –  ZMOWA  

Zmowa polega na nawiązaniu współpracy z drużyną przeciwną w celu oszukania innych. 

Gracze nie mogą ustalać z góry wyników meczów. Jest to sprzeczne z zasadą fair play i wpływa 

negatywnie na pozostałych uczestników turnieju. 

Karą za zmowę jest dyskwalifikacja obu drużyn. 

NIESPORTOWE ZACHOWANIE –  PRZEKUPSTWO I HAZARD  
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Drużyny nie mogą wycofać się z turnieju, lub poddać gry/meczu w zamian za obietnicę nagrody 

pozasystemowej. Proponowanie lub przyjmowanie łapówek w celu ustalenia wyniku meczu jest 

niezgodne z duchem fair play. 

Graczom i przedstawicielom turnieju nie wolno także zakładać się o wyniki meczów. Zachodzi tu konflikt 

interesów, zwłaszcza dla organizatorów turnieju. Jest to niedopuszczalne. 

Karą za przekupstwo i hazard jest dyskwalifikacja. 

 

NIESPORTOWE ZACHOWANIE –  AGRESYWNE ZACHOWANIE  

Na turnieju nie ma miejsca na agresję, zwłaszcza jeśli jest wymierzona w konkretną osobę. Jak wiadomo, 

bezpieczeństwo uczestników turnieju ma olbrzymie znaczenie. Do takich zachowań zaliczają się m.in.: 

 Groźby pod adresem przedstawiciela turnieju 

 Groźby pod adresem obserwatora 

 Przemoc wymierzona w uczestnika lub obserwatora turnieju. 

Karą za agresywne zachowanie jest dyskwalifikacja z turnieju. Co więcej, organizator może poprosić 

ukaranego gracza o opuszczenie budynku i/lub poinformować o sprawie policję. 

NIESPORTOWE ZACHOWANIE –  KRADZIEŻ  

Choć gracze są odpowiedzialni za swoją własność w czasie turnieju, większość oczekuje, że pozostali 

uczestnicy nie będą próbowali ich okraść. Także organizatorzy turnieju mogą zakładać, że zapewnione 

przez nich środki nie zostaną ukradzione. Kradzież jest uznawana za przestępstwo we wszystkich 

państwach. Zabieranie cudzej własności nie będzie tolerowane na turniejach. 

Karą za kradzież jest dyskwalifikacja z turnieju. Co więcej, organizator może poprosić ukaranego gracza o 

opuszczenie budynku i/lub poinformować o sprawie policję. 

NIESPORTOWE ZACHOWANIE –  OSZUSTWO 

Gracze mają prawo oczekiwać uczciwego traktowania w trakcie turnieju. Gracze, którzy świadomie łamią 

zasady w celu zdobycia przewagi, dopuszczają się oszustwa. Oszustwo nie musi dojść do skutku, aby 

zostać uznane za wykroczenie. Do tego typu zachowań zaliczają się m.in.: 

 Ghosting lub jakakolwiek próba podglądania własnego meczu lub zdobycia informacji od osoby 

oglądającej mecz 

 Jakakolwiek próba zmodyfikowania klienta League of Legends, grania na nieoficjalnym kliencie 
League of Legends lub użycia oprogramowania dającego więcej informacji niż standardowy 
klient gry, np. 

o Manipulacja poziomem zbliżenia ekranu 
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o Nakładki na interfejs użytkownika zwiększające obrażenia lub wskazujące zasięg 
wieżyczek  

o Programy odmierzające czasy pojawiania się stworów w dżungli 

Użycie niektórych programów zewnętrznych nie jest uznawane za oszustwo. Należą do nich: 
o TeamSpeak, Ventrilo, Skype i inne komunikatory VOIP 
o Sterowniki i oprogramowanie klawiatury/urządzeń peryferyjnych 

 Podszywanie się pod innego gracza, granie pod fałszywym nazwiskiem, użycie konta lub nazwy 

przywoływacza innego gracza 

 Próba uszkodzenia lub modyfikacji sprzętu w celu wstrzymania gry lub zdobycia innego typu 

przewagi. 

 Celowe wykorzystanie błędów gry w celu zdobycia przewagi. Do tego typu zachowań należą 

m.in. wykorzystywanie błędów przy zakupie przedmiotów, błędów w interakcji z neutralnymi 

istotami, błędów dotyczących umiejętności bohaterów lub innych funkcjach gry. Decyzja w tej 

sprawie zależy wyłącznie od sędziego. 

 

Karą za oszustwo jest dyskwalifikacja z turnieju. 

 

ZAŁĄCZNIK A: NAJLEPSZE PRAKTYKI  

ORGANIZATORZY TURNIEJU  

Organizatorom turnieju powinno zależeć na płynnym i bezproblemowym przebiegu imprezy dla graczy, 

obserwatorów i sędziów. W tym celu należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach: 

 Rozmawiaj z graczami: Należy porozumiewać się z graczami, dostarczając im informacji – 

zarówno dobrych, jak i złych – które wpływają na przebieg rozgrywek 

 Zachowaj czujność: Nie możesz przewidzieć wszystkiego, co zdarzy się w trakcie turnieju, więc 

bądź czujny niczym mały yordle z dmuchawką i upewnij się, że masz plan awaryjny w razie 

nieprzewidzianych wypadków 

 Stawiaj graczy na pierwszym miejscu: Sprawdzaj, jakimi informacjami dysponują gracze, 

podejmuj decyzje w sposób jasny i niepozostawiający wątpliwości. Jako organizator posiadasz 

znacznie większą wiedzę niż uczestnicy, więc musisz dbać o udzielanie rzetelnych informacji 

graczom, by uniknąć niepotrzebnego zamieszania.  

PRZYDZIELANIE STRON  

Jest wiele sposobów przydzielania stron. Najważniejszą kwestią jest wyraźne poinformowanie graczy o 

stosowanej przez ciebie metodzie. 

 Losowo: Ta metoda jest uczciwa, nie pozostawia miejsca na stronniczość. 
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 W oparciu o wcześniejsze wyniki: Przyznanie wyboru drużynie, która osiągnęła wyższy (lub 

niższy) wynik w poprzednich zawodach lub rundzie kwalifikacyjnej to kolejny uczciwy i jasny 

sposób przydzielania stron. Pozwala nagrodzić zwycięzców lub dać szansę słabszym drużynom 

 W oparciu o ranking: Przyznanie wyboru w oparciu o pozycję drużyny w rankingu ligowym to 

kolejny właściwy sposób, premiujący słabsze lub silniejsze drużyny. 

ZGŁASZANIE WYNIKÓW  

Jedną z najważniejszych rzeczy w turnieju jest jasny, przejrzysty i prosty do sprawdzenia sposób 

zgłaszania wyników przez graczy. Oto kilka wypróbowanych metod: 

 Zarówno zwycięzcy, jak i przegrani zgłaszają wyniki, które można następnie porównać 

 Drużyny dostarczają informacje w formie trudnej do sfałszowania, np. zrzut ekranu końcowego 

 Należy opracować procedurę na wypadek rozbieżności w dostarczonych wynikach lub gdy 

dojdzie do ich podważenia. 

 

ZAŁĄCZNIK B: PROBLEMY TECHNICZNE  

 

1. Upewnij się, że wszystkie połączenia sieciowe są sprawne 
a. Połączenia sieci Wifi i Ethernet. 

 
2. Gra została zainstalowana i zaktualizowana na każdym z turniejowych komputerów  

a. Jeśli gra nie została zainstalowana, należy zainstalować aktualną wersję i ustawić ją na 
odpowiedni region. 

 
3. Wyłącz automatyczne aktualizacje 

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

Powód: Tego typu aktualizacje mogą przerwać przebieg rozgrywki, minimalizując okno gry.  
Mogą także działać w tle, pochłaniając przepustowość sieci i pamięć RAM. 

 
4. Wyłącz zbędne aplikacje startowe 

a. Ctrl-Alt-Del -> Uruchom Menedżera zadań ->  Procesy. 

Powód: Wiele aplikacji uruchamia się przy starcie systemu i niepotrzebnie pochłania moc 
obliczeniową procesora i pamięć RAM. 

5. Zmień ustawienia komputera na „Wysoką wydajność” 
a. Panel sterowania\System i zabezpieczenia\Opcje zasilania. 
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Powód: Komputer będzie zużywać więcej energii, ale jego wydajność będzie lepsza. 

6. Wyłącz powiadomienia Centrum akcji Windows 
a. Panel sterowania\System i zabezpieczenia\Centrum akcji\Zmień ustawienia Centrum 

akcji. 

Powód: Powiadomienia Centrum akcji Windows mogą zminimalizować okno gry i zakłócić 
przebieg rozgrywki. 

7. Przeprowadź czyszczenie dysku i defragmentację 

Powód: Dodatkowo zwiększy to wydajność komputera. 

8. Przeprowadź test obciążenia komputera 

Powód: Sprawdzian wydajności karty graficznej przy obciążeniu ze strony gry. 

9. Upewnij się, że urządzenia audio i VOIP są gotowe do uruchomienia 
a. Przetestuj wejścia mikrofonu i wyjścia audio  
b. Zainstaluj standardowe oprogramowanie VOIP (Skype, Mumble, Ventilo, TeamSpeak, 

itp.)  
c. Upewnij się, że ich działanie nie spowalnia gry. 

 
Powód: Gracze mogą porozumiewać się za pośrednictwem systemu VOIP. 

 

ZAŁĄCZNIK C: KONTAKT  Z RIOT GAMES  

UWAGI I PYTANIA  

Jeśli chcesz przekazać uwagi lub pytania, możesz zrobić to na kilka sposobów. Na wiele pytań z 
pewnością odpowie organizator turnieju. Pytania odnośnie decyzji i zarządzeń należy zadawać sędziemu.  
Jeśli masz pytania wykraczające poza zakres odpowiedzialności organizatora (lub chcesz poinformować 
nas o przebiegu danego turnieju), skontaktuj się z nami bezpośrednio. 

Kontaktując się z dowolną z powyższych osób, podaj następujące dane: 

 Twoje imię i nazwisko 

 Twoją nazwę przywoływacza 

 Twój adres e-mail 

 Twój unikalny identyfikator z turnieju, którego dotyczy pytanie lub komentarz 

 Twoją opinię/pytanie. 

GDZIE ZGŁASZAĆ UWAGI  

SKONTAKTUJ SIĘ Z ORGANIZATOREM TURNIEJU, ABY:  

d. Przekazać swoje uwagi na temat turnieju 
e. Zadać pytania na temat konkretnego turnieju, który oglądałeś(/aś) lub w którym 

brałeś(/aś) udział 

https://support.leagueoflegends.com/home
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f. Zadać pytania na temat nagród. 

 SKONTAKTUJ SIĘ Z SĘDZIĄ, ABY:  

c. Rozwiać wątpliwości dotyczące decyzji sędziego podczas twojego turnieju 
d. Zadać pytania natury ogólnej na temat zasad turnieju. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z RIOT GAMES, JEŚLI:  

e. Twój problem nie może zostać rozwiązany przez sędziego lub organizatora turnieju 
f. Chcesz przekazać uwagi na temat turnieju, sędziego lub organizatora 
g. Chcesz zgłosić się po nagrody za turniej 
h. Masz pytania odnośnie regulaminu i przepisów, na które nie może odpowiedzieć 

organizator. 

LISTA KONTAKTÓW W RIOT GAMES  

Wsparcie Gracza League of Legends  

https://support.leagueoflegends.com/home 

 

ZAŁĄCZNIK D: REKOMENDOWANE SYSTEMY GRUPOWANIA  

POJEDYNCZE ELIMINACJE 

Struktura turnieju oparta na pojedynczych eliminacjach polega na przeciwstawianiu sobie par drużyn, z 

których tylko ta zwycięska awansuje do kolejnej rundy. Drużyna, która przegra, odpada z turnieju. 

Zalety systemu pojedynczych eliminacji: 

 Łatwy w organizacji 

 Najszybszy i najmniej wymagający sposób wyłonienia zwycięzcy  

 Zrozumiały dla graczy. 

Wady: 

 Drużyny wyeliminowane na początku mogą nie być usatysfakcjonowane udziałem w turnieju 

 Losowe przydzielanie pozycji może doprowadzić do szybkiego wyeliminowania popularnej 
drużyny 

 Losowe przydzielanie pozycji świadczy o przykładaniu większej wagi do harmonogramu niż do 
umiejętności graczy. 

Liczebność grup eliminacyjnych zwiększa się wykładniczo, przy czym podstawą potęgi jest liczba 2 (8, 16, 

32, 64 itd.). Jeśli w turnieju nie bierze udziału wystarczająca liczba drużyn, organizator może przyznać 

automatyczne zwycięstwa stosownej liczbie drużyn w pierwszej rundzie. Dzięki temu w kolejnych 

rundach zawsze rywalizować będą po dwie drużyny.  

http://eune.leagueoflegends.com/pl/community/prized-events
https://support.leagueoflegends.com/home%20/t%20_blank
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Pierwsza runda (pozycjonowanie) może odbywać się losowo lub w oparciu o kryteria przyjęte i 

wyjaśnione przez organizatora. W większości pojedynczych turniejów pozycjonowanie odbywa się 

losowo. W niektórych turniejach używa się ustalonych z góry kryteriów pozycjonowania jednej grupy 

eliminacyjnej. Kryteria te są zazwyczaj oparte na wzajemnych pozycjach drużyn we wcześniejszym 

turnieju (lub wcześniejszym segmencie turnieju) lub poziomie umiejętności graczy (ustalonym na bazie 

innego systemu przed rozpoczęciem bieżących rozgrywek). 

Istnieją trzy różne metody pozycjonowania graczy. Mają one na celu zapewnienie, by pierwsza i druga 

„pozycja” spotkały się dopiero w finale. Zapobiega to szybkiej eliminacji popularnych drużyn. Na 

przykład: w grupie ośmiu graczy na pozycjach 1-8 następujący system gwarantuje, że drużyny o 

najwyższej pozycji będą grały w późniejszej części turnieju, chyba że któraś ze słabszych drużyn odniesie 

niespodziewane zwycięstwo. 

Pozycja 1 vs. Pozycja 8 

Pozycja 4 vs. Pozycja 5 

 

Pozycja 3 vs. Pozycja 6 

Pozycja 2 vs. Pozycja 7 

PODWÓJNE ELIMINACJE  

Struktura turnieju oparta na podwójnych eliminacjach polega na przeciwstawianiu par drużyn, przy czym 

zwycięska drużyna awansuje, a przegrani spadają do grupy przegranych. Po spadnięciu do grupy 

przegranych drużyna gra z innymi drużynami, które spadły do tej grupy. W ostatniej rundzie walczy 

niepokonana drużyna z grupy zwycięzców i ostatnia pozostała drużyna z grupy przegranych. Jeśli finalista 

z grupy przegranych przegra mecz (tym samym zaliczając drugą przegraną w turnieju), odpada z turnieju. 

Zalety systemu podwójnych eliminacji: 

 Łatwy w organizacji w porównaniu z systemem szwajcarskim i rozgrywkami grupowymi 

 Zrozumiały dla graczy. 

Wady: 

 Turniej trwa dłużej niż w systemie pojedynczych eliminacji. 

Liczebność grup podwójnej eliminacji zwiększa się wykładniczo, przy czym podstawą potęgi jest liczba 2 

(8, 16, 32, 64 itd.). Jeśli w turnieju nie bierze udziału wystarczająca liczba graczy, organizator może 

przyznać automatyczne zwycięstwa stosownej liczbie drużyn w pierwszej rundzie. Dzięki temu w 

kolejnych rundach zawsze rywalizować będą po dwie drużyny. Walkowery powinny być przyznawane 

losowo w danej grupie. 

SYSTEM SZWAJCARSKI (SWISS)  
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W tej strukturze turnieju drużyny rywalizują przez określoną z góry liczbę rund. W pierwszej rundzie pary 

drużyn dobierane są losowo. W kolejnych rundach drużyny dobierane są losowo, ale grają przeciwko 

drużynom o podobnych wynikach. W przeciwieństwie do pojedynczych i podwójnych eliminacji nie 

istnieje tu konkretny moment, w którym drużyna zostaje wyeliminowana z turnieju. Drużyna może w 

każdej chwili wycofać się z turnieju lub uczestniczyć we wszystkich rundach aż do końca rozgrywek. 

Zalety systemu szwajcarskiego (Swiss): 

 Wszyscy uczestnicy mogą grać do końca turnieju 

 Drużyny przeciwstawiane są rywalom o podobnym poziomie umiejętności (z wyjątkiem 
pierwszej rundy) 

 Na końcu turnieju system tworzy dość precyzyjny ranking graczy od miejsca drugiego w dół. 
 
 

Wady: 

 Trudny do przeprowadzenia bez wspomagającego oprogramowania  

 Bardziej skomplikowany niż pojedyncze i podwójne eliminacje. 

Przy odpowiedniej liczbie rund turniej w systemie szwajcarskim wyłania jedną niepokonaną drużynę, 

wymaga jednak dogrywek, by ustalić niższe pozycje. Dlatego bez dodatkowej rundy play-off turniej staje 

się jedną wielką grupą eliminacyjną. Aby oszczędzić na czasie, system szwajcarski jest często łączony z 

rundą play-off, rozgrywaną w systemie pojedynczych eliminacji. Rozgrywki w systemie szwajcarskim 

zazwyczaj kończą się rundą play-off dla ośmiu najlepszych drużyn, rozgrywaną w systemie eliminacji. 

ROZGRYWKI GRUPOWE  

Rozgrywki grupowe to struktura turnieju, w której drużyny dzieli się na grupy. Drużyny rywalizują z 

innymi drużynami w swoich grupach określoną liczbę razy. Najlepsze drużyny z danej grupy awansują do 

kolejnego poziomu turnieju, zwykle rozgrywanego w systemie pojedynczych lub podwójnych eliminacji. 

Zalety systemu rozgrywek grupowych: 

 Więcej meczów w danej grupie pozwala lepiej ocenić umiejętności graczy i ogranicza losowość. 

Wady: 

 Najbardziej czasochłonny system 

 Precyzyjne planowanie rozgrywek grupowych może wymagać dodatkowego oprogramowania 

 Gracze mogą uznać, że nie mieli szansy zmierzyć się z wszystkimi uczestnikami turnieju. 

Liczebność grup przekłada się bezpośrednio na czas trwania turnieju. Jeśli drużyna musi zmierzyć się z 

każdą z drużyn w swojej grupie, liczba wymaganych rund zawsze wynosi N -1, gdzie N jest liczbą drużyn 

w danej grupie. Z drugiej strony zbyt mała liczebność grup także może przynieść niepożądane skutki. 

Gracze mogą uznać, że nie mieli okazji zmierzyć się z większością uczestników turnieju.  
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Skład grup może być ustalony losowo lub w oparciu o ustalone z góry kryteria, ogłoszone przez 

organizatora turnieju. Kryteria te są zazwyczaj oparte na wzajemnych pozycjach drużyn we 

wcześniejszym turnieju (lub wcześniejszym segmencie turnieju) lub poziomie umiejętności graczy 

(ustalonym na bazie innego systemu przed rozpoczęciem rozgrywek grupowych). 

 


