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GLOSAR 

 

Componenţa activă a echipei: Membrii unei 

echipe care joacă în prezent într-un joc. Toţi 

ceilalţi membri ai echipei sunt consideraţi 

rezerve.  

Blocări: Campionii eliminaţi din joc de ambele 

echipe în timpul procesului de recrutare. 

Scutiri de participare la meci: Când o echipă 

avansează în următoarea rundă a unui turneu 

fără să joace niciun meci. 

Joc: O instanţă League of Legends, inclusiv 

alegerile şi blocările. 

Joc înregistrabil (JÎ): Un joc de turneu care a 

ajuns în punctul în care repornirile secundare 

nu mai sunt permise decât în situaţii extreme.  

Meci: O serie de tip "cel mai bun din", necesară 

pentru a avansa în următoarea rundă a unui 

turneu. Un meci este adesea alcătuit din unul, 

trei sau cinci jocuri. Exemplu: Un meci alcătuit 

dintr-un joc este de tipul cel mai bun dintr-un 

meci 

Alegeri: Procesul de recrutare a campionilor. 

Componenţa echipei: O componență completă 

a echipei, alcătuită atât din componența activă, 

cât și din rezerve. 

Rezerve (Rez): Orice jucător care intră în 

componența echipei, dar nu face parte din 

componența activă.   

Echipa: Jucători care joacă împreună, sub 

același nume. 
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CE ÎNSEAMNĂ MECIURI ORGANIZATE? 

Meciurile organizate reprezintă latura competitivă a League of Legends, la nivel local. Folosind acest 

document și infrastructura de turnee creată de Riot Games, oricine poate organiza turnee online sau 

offline. Acest document definește standardele unui joc corect și consecvent, stabilite de Riot Games, și 

guvernează în mod specific regulile Meciurilor organizate, care sunt separate de Pro Play, Challenger 

Circuit Play sau jocurile ranked. Versiunea în limba engleză a regulamentului reprezintă autoritatea 

supremă. 

ROLURI TURNEU 

Următoarele roluri sunt definite în scopul turneelor, iar pe întreg parcursul acestui manual se va face 

referire la ele:  

 Oficialii turneului 

 Organizatori de turneu (OT) 

 Arbitri (Arb) 

 Proprietari locaţie (PL) 

 Utilizatori de Shoutcast (Shoutcaster-i) 

 Jucători 

 Căpitani de echipă 

 Spectatori 

Organizatorii și Arbitrii sunt oficialii turneului tău, în timp ce proprietarii locației și shoutcaster-ii sunt 

considerați personalul de asistenţă al turneului. Aceeași persoană poate acționa ca orice combinație 

între primele patru roluri.  

Jucătorii sunt membrii unei echipe care joacă în turneu, fie în componența activă a echipei, fie ca 

rezerve.  

Un singur jucător din echipă este desemnat căpitanul echipei. 

Orice persoană care nu este nici jucător, nici oficial al turneului, este considerată spectator. Membrii 

presei sunt, de asemenea, considerați spectatori. Participarea la același turneu atât ca oficial, cât și ca 

jucător este interzisă. Acesta este un conflict de interese foarte clar, așa că trebuie să ţinem la acest 

lucru. Fără excepţii.  

ORGANIZATOR DE TURNEU 

Organizatorii sunt responsabili cu asigurarea faptului că turneul se desfășoară fără probleme. Asta 

include logistica generală a turneului, precum și asigurarea unei experiențe de joc excelente atât 

competitorilor, cât și spectatorilor evenimentului. Iată ce trebuie să faceţi: 

 Să înregistrați turneul cu Riot Games 
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 Să asigurați o locație adecvată pentru turneu, fie online, fie într-un local live 

 Să faceți publicitate turneului  

 Să asigurați personalul pentru oficialii turneului din diverse roluri 

 Să furnizați toate materialele necesare pentru desfășurarea turneului 

 Să vă asigurați că rezultatele turneului ne sunt raportate (la Riot Games) în timp util, prin 

trimiterea lor la departamentul de Asistenţă pentru jucători 

 Să învățați regulile oficiale din acest document, pentru a preveni orice escrocherie sau șicană 

 

Organizatorii turneului sunt autoritatea supremă în ceea ce privește deciziile ce țin de logistica turneului. 

Logistica include, fără a se limita la: alegerea locației, gestionarea shoutcaster-ilor, asigurarea faptului că 

echipamentul pentru turneu se află în stare de funcționare, înregistrarea turneului, procesul de alcătuire 

a echipelor, durata și coordonarea turneului și structurile premiilor. 

ARBITRU 

Pentru evenimentele live, arbitrii trebuie să se afle la fața locului pentru a soluționa disputele, a 

interpreta regulile și a lua alte decizii oficiale.   

Printre responsabilitățile arbitrului se numără: 

 Soluționarea oricăror încălcări ale jocului sau ale reglementărilor și politicilor pe care le observă 

sau care-i sunt aduse în atenție 

 Acordarea de penalizări atunci când jucătorii încalcă regulile și notificarea celorlalți oficiali cu 

privire la respectiva decizie 

Arbitrii pot chema un alt arbitru să asiste, dacă trebuie să facă altceva pentru orice perioadă de timp, 

așa că veți vrea probabil să aveți câțiva de rezervă, pentru ca nimeni să nu-și facă probleme. Dacă nu 

există niciun arbitru desemnat pentru un anumit turneu, organizatorul turneului trebuie să-și asume 

rolul de arbitru implicit. 

Pentru turnee de amploare este posibil să aveți nevoie de mai mulți arbitri care să gestioneze eficient 

desfășurarea competiției. Dacă ai o grămadă de arbitri rezervați pentru evenimentul tău, unul dintre ei 

trebuie desemnat arbitru principal. Trebuie să ai grijă doar să anunți jucătorii cine este arbitrul principal 

la începutul turneului, astfel încât să știe pe cine să contacteze în cazul unei dispute. Arbitrul principal va 

interveni de fiecare dată când ceilalți arbitri nu reușesc să ajungă la un acord. 

Arbitrii sunt autoritatea supremă care stabilesc încălcările regulilor și administrează penalizările. În plus, 

arbitrii sunt autoritatea supremă care pune în aplicare procedurile privind turneul. Acestea includ, fără a 

se limita la: administrarea penalizărilor pentru încălcările regulilor, urmărirea componenței active a 

echipelor, punerea în aplicare a primei alegeri și a selectării părților în timpul jocurilor, asigurarea 

corectitudinii recrutării campionilor, ghidarea corectă a procedurilor de la sfârşitul jocului și asigurarea 

faptului că rezultatele meciurilor sunt înregistrate corect. 
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SHOUTCASTER-II 

Shoutcaster-ii sunt personalul de asistenţă din cadrul turneului care sunt însărcinați cu furnizarea de 

comentarii spectatorilor. Shoutcaster-ii trebuie să coopereze cu oficialii turneului, pentru a se asigura că 

anunțurile lor nu periclitează corectitudinea meciurilor din turneu aflate în desfășurare.  

JUCĂTORI 

Jucătorii trebuie să dea mereu dovadă de sportivitate, așa că ai grijă ca toți să fie familiari cu Codul 

Invocatorului. Iată și unele reguli suplimentare: 

 Comportă-te respectuos cu oficialii turneului, cu alți jucători și cu spectatorii, și evită orice 

comportament nesportiv pe durata evenimentului 

 Vino la timp (în cazul unui eveniment în direct, asta înseamnă că trebuie să fii prezent fizic!) și fii 

gata pentru începerea turneului și începerea fiecărui meci 

 Sesizează orice încălcări (de reguli sau politică) pe care le observi unui arbitru sau organizator al 

turneului 

 Sesizează imediat orice discrepanțe privind înregistrarea meciurilor unui arbitru sau organizator 

al turneului 

 Informează Riot cu privire la orice discrepanțe în istoricul general al meciurilor sau nivelurilor, 

imediat ce devii conștient de aceasta 

 Ține la îndemână un cont de League of Legends echipat şi pregătit să se conecteze la serverul 

regional corespunzător, care să aibă inclusiv campionii sau runele pe care poți dori să le folosești 

 Nu te înscrie la turnee la care nu ți se permite să participi 

 Fii la curent cu orice reguli folosite de organizatorul turneului (în special cu acestea) 

 Adu orice echipamente pe care organizatorul turneului le desemnează ca fiind de răspunderea 

ta să se asiguri 

Jucătorii au în continuare aceste responsabilități, chiar dacă un oficial al turneului extraordinar de drăguț 

le oferă asistență suplimentară. 

CĂPITANUL DE ECHIPĂ  

Fiecare echipă trebuie să aleagă un singur jucător în rolul de căpitan al echipei. Căpitanii reprezintă 

punctul de contact între echipă și oficialii turneului. Pe lângă responsabilitățile sale de jucător obișnuit, 

căpitanul echipei mai trebuie să: 

 Comunice cu oficialii turneului în numele echipei 

 Comunice cu alte echipe în numele echipei 

 Acționeze ca autoritate supremă pentru deciziile echipei în timpul turneului 

 Comunice toate informaţiile necesare întregii echipe 

 Reprezinte cu exactitate opiniile echipei în ansamblul său  
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O dată ce un turneu este în desfășurare, căpitanii de echipă nu mai pot fi schimbați decât la discreția 

arbitrilor, de obicei doar în cazul în care un căpitan nu mai poate participa la turneu. 

SPECTATORI 

Oricine care este prezent fizic la un turneu, care îl urmărește online sau participă la un eveniment este 

clasificat drept spectator. Spectatorii sunt responsabili cu susținerea unui comportament sportiv adecvat 

și nu trebuie niciodată să interfereze cu sau să distragă atenția jucătorilor sau oficialilor unui turneu în 

timpul meciurilor. Dacă spectatorii cred că au observat o încălcare a regulilor sau a politicii, sunt 

încurajați să alerteze un arbitru cât mai curând posibil, astfel încât cei însărcinați cu abaterile să poată 

soluționa situația cu interferențe minime la adresa turneului. 

ELIGIBILITATE 

Oricine este eligibil să joace într-un turneu autorizat, cu excepţia: 

 Persoanelor cărora politica Riot Games le interzice în mod specific participarea 

 Oricărei persoane cu interdicție din partea legilor locale, a regulilor Organizatorului de turneu 

sau a conducerii amplasamentului 

 Oricărei persoane (inclusiv lucrători sezonieri sau cu contract) angajate de Riot Games. Turneele 

identificate dinainte în mod specific ca "jucate cu sau contra angajaților Riot" reprezintă o 

excepţie de la această regulă 

 Oficialii turneului nu pot participa la evenimente pe care le oficiază în mod activ 

Oricine este eligibil să participe ca oficial de turneu la un turneu, cu excepţia: 

 Persoanelor cărora Riot Games le interzice în mod specific participarea 

 Persoanelor cărora politica de participare la turneu le interzice în mod specific participarea 

 Oricărei persoane care intenționează să joace în turneu 

Oficialii turneului și personalul de asistenţă nu pot interzice în mod arbitrar participarea la turneu a 

vreunei persoane care nu încalcă regulile de mai sus.  

MECANICA TURNEULUI 

HĂRŢI ȘI MODURI DE JOC 

Toate turneele autorizate de Riot trebuie să folosească hărți League of Legends oficiale acceptate de cel 

puțin o coadă de aşteptare pentru joc. În prezent, acestea includ: Riftul Invocatorului, Pădurea 

Torsionată, Cicatricea de Cristal și Abisul Urletelor. Pentru fiecare hartă se aplică condiții pentru victorie 

și reguli standard. Organizatorii turneului și participanții nu au permisiunea de a modifica regulile 

jocului/hărții sau condițiile pentru victorie, pentru a crea un tip de joc nestandard. Am efectuat deja 

teste serioase de echilibrare pentru fiecare dintre modurile noastre de joc existente, așa că, în interesul 

corectitudinii, acestea sunt singurele pe care le putem sprijini în mod oficial. Poți găzdui orice fel de joc 
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personalizat creativ inventat de tine, dar din păcate nu putem aproba decât turnee care urmează jocul 

standard, după cum subliniem în acest regulament. 

Alegerile și blocările trebuie realizate folosind același format pe care-l acceptăm în client (Normal, 

Recrutare, Toți aleatoriu sau Recrutare turneu). 

Organizatorii turneului nu pot să schimbe hărțile decât cu trei sau mai multe zile înainte de începerea 

unui eveniment autorizat, și este răspunderea ta să-i anunți pe concurenți. Dacă nu mai sunt decât două 

zile până la turneu, hărțile rămân așa cum au fost stabilite. Fără schimbări, substituiri, înlocuiri sau 

reconsiderări de altminteri bine gândite. Acestea nu ar fi corecte față de jucători, așa că nu le face. 

GRUPELE ȘI ORDONAREA  

Turneele autorizate de Riot trebuie să folosească unul dintre următoarele stiluri de grupe: Eliminare 

simplă, Eliminare dublă sau Sistemul elvețian. Este, de asemenea, acceptabilă utilizarea fazei circulare a 

grupelor, care duce la alegerea unuia dintre aceste stiluri de grupe.  

Eliminare simplă: Stil de grupă în care o echipă este eliminată după ce pierde un meci în fața 

unui singur adversar.  

Eliminare dublă: Stil de grupă în care o echipă este eliminată după ce pierde două meciuri.  

Sistem elvețian: Un stil de turneu în care există un număr prestabilit de runde, în funcție de 

numărul de echipe, și toate echipele se confruntă direct în fiecare rundă (niciuna nu este 

eliminată). Plasarea finală în clasificarea turneului se bazează pe numărul total de puncte 

câștigat de fiecare echipă în toate rundele. Pentru mai multe informații privind tipul de scor în 

Sistem elvețian, vezi Anexa: Sistem elvețian. 

Faza circulară: Un stil în care fiecare echipă concurează împotriva tuturor celorlalte echipe.  

Turneele autorizate ar trebui să folosească ordonarea aleatorie. Aceasta elimină posibilitatea părtinirii, 

fie de către oficialii turneului, fie de către jucători. 

PENTRU RECOMANDĂRI BAZATE PE ARGUMENTELE PRO ȘI CONTRA ALE 

DIVERSELOR STILURI DE GRUPE, VEZI ANEXA C: RAPORTAREA CĂTRE 

RIOT 

PĂRERE ȘI ÎNTREBĂRI  

Dacă dorești să trimiți o părere sau să adresezi o întrebare, ai câteva opțiuni în funcție de scopul tău.  
Multe dintre întrebările tale pot primi răspuns de la organizatorul turneului. Pentru întrebări legate de 
reguli sau decizii din cadrul turneului, adresează-te arbitrilor.  Dacă ai întrebări care depășesc domeniul 
de responsabilitate al organizatorului turneului (sau dacă dorești să ne informezi despre cum a decurs 
acesta), poți să ne contactezi direct. 

Când folosești oricare din aceste contacte, include următoarele informații: 
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 Numele tău 

 Numele tău de invocator 

 E-mailul 

 ID-ul unic al turneului pentru competiția care corespunde întrebării sau comentariului 

 Feedback-ul tău/întrebarea ta 

UNDE SĂ FURNIZEZI FEEDBACK 

CONTACTEAZĂ ORGANIZATORUL TURNEULUI PENTRU: 

a. A furniza feedback legat de turneu 
b. A pune întrebări despre turneul respectiv în care ai participat sau pe care l-ai urmărit 
c. A pune întrebări despre premiere 

 CONTACTEAZĂ ARBITRUL  PENTRU: 

a. A lămuri orice întrebări despre decizii din cadrul turneului 
b. A pune întrebări generale despre regulile turneului 

CONTACTEAZĂ RIOT DACĂ:  

a. Problema ta nu poate fi rezolvată de organizatorul turneului sau de arbitru 
b. Vrei să transmiți feedback despre turneu, arbitru sau organizator 
c. Vrei să aplici pentru oferirea de premii 
d. Ai întrebări despre reguli și reglementări la care organizatorul nu poate răspunde 

 
 
 
 

LISTA DE CONTACT RIOT 

Serviciul League of Legends de asistenţă pentru jucători  

https://support.leagueoflegends.com/home 

 

 

. 

PROCEDURILE DINAINTEA JOCULUI 

Este important să ai orare și proceduri clare pentru toți jucătorii și oficialii turneului, pentru a te asigura 

că această competiție se va finaliza la timp și fără probleme. Întârzierile din turnee tind să aibă efectul 

unei avalanșe, provocând la rândul lor întârzieri ale orelor de începere ulterioare, așa că respectarea 

programului este extrem de importantă. Nimeni nu vrea să ia parte la turneul-care-nu-se-mai-termină, 

iar epuizarea jucătorilor/organizatorilor este un lucru foarte real, care poate avea efecte negative 
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puternice asupra procedurilor turneului. Dacă ești câtuși de puțin sceptic, nu uita harababura noastră de 

proporții epice din timpul meciului World Elite împotriva CLG.eu, din playoff-urile Campionatului 

Mondial al Sezonului 2. Învață din greșelile noastre și încearcă să faci ca meciurile să respecte 

programul. 

ORELE DE ÎNCEPERE A RUNDELOR 

Ora de începere a rundelor este stabilită de organizatorul turneului ca fiind fie o anumită oră 

desemnată, fie finalul rundei precedente. Toți oficialii turneului și jucătorii trebuie să fie pregătiți la ora 

de începere desemnată pentru rundele lor. Este răspunderea oficialilor turneului să se asigure că aceste 

informații sunt disponibile publicului. Este răspunderea căpitanului echipei să se asigure că aceasta se 

prezintă la timp și este disponibilă la ora de începere a rundei.  

Dacă ai de-a face cu o problemă des întâlnită legată de clientul sau serverul League of Legends care este 

în afara controlului oficialilor turneului, consultă Anexa B: Probleme tehnice 

Pentru a te ajuta să calculezi durata de timp necesară pentru fiecare fază a turneului tău, consultă Anexa 

B: Probleme tehnice. 

TIMPII DE CONFIGURARE 

Timpul de configurare reprezintă primele zece (10) minute ale rundei și cele cinci (5) minute dintre 

jocuri. Echipele ar trebui să folosească acest timp pentru a se asigura că sunt pe deplin pregătite. În 

acest timp, jucătorii trebuie: 

 Să se autentifice în client folosindu-și contul pe serverul corect 

 Să acceseze sau creeze lobby-ul jocului și, dacă este necesar, să dea numele jocului 

organizatorului turneului 

 Să stabilească rune și măiestrii 

 Să-și mai verifice o dată și să-și configureze echipamentul  

 Să anunțe căpitanul echipei proprii, echipa adversă și pe organizatorul turneului că sunt gata să 

înceapă 

Organizatorii nu trebuie să aștepte să treacă întreg timpul de configurare dacă ambele echipe din meci 

indică faptul că sunt pregătite să înceapă. 

ALEGERI ȘI BLOCĂRI  

Organizatorul turneului trebuie să anunțe care echipă beneficiază de prima alegere a părții de hartă și a 

blocărilor. Consultă Anexa A: Cele mai bune practici pentru sugestii privind modul de repartizare a 

părților. Dacă un meci înseamnă mai mult de un singur joc, alegerea părților trebuie să alterneze cu 

fiecare meci.  

http://www.riotgames.com/articles/20121007/537/pulling-plug-world-playoffs-day-three
http://www.riotgames.com/articles/20121007/537/pulling-plug-world-playoffs-day-three
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DEFECTAREA TEHNICĂ A  ECHIPAMENTULUI 

Dacă un jucător se confruntă cu o problemă ce ține de orice echipament furnizat de organizatorul 

turneului în timpul de configurare, acesta trebuie să-l înștiințeze imediat pe arbitru, pentru ca 

respectivul oficial responsabil cu acel echipament să remedieze problema. Dacă remedierea problemei 

ia mai mult de 30 de minute, întârzierea trebuie semnalată Riot Games. La fiecare 30 de minute, 

organizatorul turneului trebuie, de asemenea, să-i pună la curent pe jucătorii afectați cu situația lor și cu 

măsurile pe care le ia pentru a soluționa problema. 

PROCEDURILE DIN JOC  

JOC ÎNREGISTRABIL  

Un joc înregistrabil („JÎ“) se referă la un joc în care toţi cei zece jucători s-au încărcat pe hartă şi care a 

progresat până la un punct de interacţiune semnificativă (vezi mai jos). O dată ce un joc primește 

statutul de JÎ, repornirile secundare nu mai sunt permise, iar jocul este considerat oficial începând din 

acel moment. După stabilirea statutului de JÎ, repornirile jocului vor fi permise numai în condiţii limitate, 

cu alegeri și blocări noi. Condițiile care stabilesc statutul de JÎ sunt:  

 Orice echipă are un atac sau o abilitate reuşită împotriva minionilor, monştrilor din junglă, 

structurilor sau campionilor inamici. 

 Este stabilit contactul vizual între jucători din echipe adverse 

o Excepţie: JÎ nu poate fi consacrat prin intermediul vrăjii de invocator "Clarviziune"  

 Intrarea, cercetarea teritoriului sau folosirea unei abilități pentru o lovitură de îndemânare în 

jungla adversarului, care include părăsirea râului sau intrarea în tufişurile legate de jungla 

adversarului 

 Cronometrul jocului ajunge la două minute (00:02:00) 

OPRIREA JOCULUI 

Jucătorilor li se permite să facă pauză, dacă acest lucru le este indicat de către un oficial al turneului sau 

în cadrul timpului care le este alocat pentru pauză în fiecare joc. În timpul oricărei întreruperi sau opriri, 

jucătorii nu pot părăsi spaţiul de joc, decât dacă acest lucru este autorizat de un oficial. 

 Întreruperea indicată: Oficialii pot întrerupe un joc la discreție  

 Pauza de echipă Fiecare echipă primește un total de cinci (5) minute de pauză în timpul unui 

meci, pentru următoarele motive: 

o O deconectare accidentală 

o Defecţiune hardware sau software (de exemplu, alimentarea monitorului, dezactivarea 

perifericelor, o eroare a jocului) 

o Interferenţe fizice cu un jucător (de exemplu, un scaun rupt) 
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În cazuri extraordinare, jucătorii pot cere arbitrilor turneului timp de pauză suplimentar, după expirarea 

celor cinci minute de care au beneficiat. În acest caz, echipa trebuie să sesizeze un arbitru și să continue 

jocul până când arbitrul decide dacă acordă sau nu pauza. În acel punct, acordarea pauzei este la 

discreția absolută a arbitrului. Dacă oficialul determină că o pauză nu rezolvă problema respectivă într-o 

perioadă de timp rezonabilă, echipa jucătorului respectiv va trebui să continue jocul. 

 Reluarea jocului: echipa care face pauza nu poate relua jocul înainte de a primi aprobarea unui 

oficial și înainte ca toți jucătorii să fie prezenți la stațiile lor și pregătiți de reluarea jocului 

 Întreruperea neautorizată: Dacă un jucător face pauză sau întrerupe pauza într-un joc fără 

permisiune, în afara timpului care a fost alocat pentru pauză, va fi supus unor penalizări conform 

regulilor turneului 

 Comunicarea între jucători în timpul opririi jocului: Spre deosebire de LCS, jucătorilor le este 

permis să discute despre gameplay sau strategie cu coechipierii lor în timpul unei pauze 

PROCEDURILE DE FINAL DE MECI 

În anumite cazuri, organizatorii pot fi nevoiți să pună capăt unui joc sau unui meci înainte de finalizarea 

normală a acestuia. Cauzele tipice pentru aceasta includ dificultățile logistice (precum închiderea 

locației). Organizatorii trebuie să folosească următoarea metodă pentru a determina câștigătorii 

meciului, atunci când o finalizare normală a jocului nu este posibilă. 

Arbitrii trebuie să anunțe jucătorii cu 10 minute mai înainte dacă intenționează să folosească un final 

forțat al jocului. Combinat cu preavizul de 10 minute dat jucătorilor, jocul trebuie să dureze cel puțin 20 

de minute. Asta înseamnă că arbitrul poate da jucătorilor preavizul de 10 minute cel mai devreme într-

un joc atunci când ceasul jocului ajunge la 10 minute. 

După ce expiră cele 10 minute, echipa cu mai mult aur, folosind metodele de rotunjire din joc (de obicei 

prin intermediul modului Spectator), este câștigătoarea jocului. 

Dacă diferența de aur nu există, arbitrii trebuie să folosească meciuri de departajare pentru a stabili 

câștigătorul jocului, în următoarea ordine: 

 Echipa cu cele mai multe turnuri distruse 

 Echipa cu cele mai multe ucideri 

 Echipa cu cel mai mult aur câștigat de către jucătorul cu cel mai mult aur câștigat. Dacă și aici se 

înregistrează egalitate, comparați următorii doi jucători care au câștigat cel mai mult aur din 

fiecare echipă. Dacă și aici se înregistrează egalitate, continuați să comparați jucătorii de pe locul 

trei, patru și cinci în funcție de aurul câștigat, din fiecare echipă, până când ajungeți la un punct 

în care nu mai există egalitate. 

 În cazul în care toate rezultatele de mai sus sunt la egalitate, organizatorul turneului trebuie să 

determine aleatoriu un câștigător al meciului, prin aruncarea monedei sau prin altă metodă 

aleatorie adecvată. 
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Unele dintre statisticile de mai sus folosite pentru a determina rezultatul jocului nu sunt afișate în joc 

pentru a putea fi comparate și de către echipe. Ca atare, un oficial al turneului trebuie să se alăture 

jocului în ca spectator, pentru a observa statisticile necesare stabilirii câștigătorului. 

Pentru meciurile care constau din mai mult de un singur joc, arbitrul poate aplica metoda de mai sus 

pentru a pune capăt jocului curent. La finalul jocului, arbitrul trebuie să determine câștigătorul meciului 

folosind metoda de mai jos. 

Câștigătorul meciului este echipa cu cele mai multe jocuri câștigate dintre jocurile care au fost finalizate 

în mod normal. În cazul unei remize, câștigătorul meciului este echipa cu cele mai multe jocuri câștigate 

(incluzând jocul care a fost încheiat mai devreme). 

Organizatorii turneului trebuie să decidă asupra unei metode de raportare a victoriilor și înfrângerilor. 

Organizatorii turneului trebuie, de asemenea, să-i informeze pe jucători cu privire la metoda de 

raportare a rezultatului meciului, înainte de începerea competiției. 

O dată ce un meci este finalizat, căpitanii ambelor echipe trebuie să-i informeze pe oficialii turneului cu 

privire la rezultate. Ambele echipe trebuie să furnizeze scorul specific al jocului, dacă meciul constă din 

mai mult de un singur joc. 

După ce organizatorul turneului a primit toate rapoartele dintr-o rundă, acesta trebuie să actualizeze 

grupa și să informeze jucătorii cu privire la următorul lor meci de rundă cât mai repede posibil.  

Găsiți cele mai bune practici pentru raportarea meciurilor în Anexa A: Cele mai bune practici. 

ABANDONUL UNUI TURNEU 

Abandonul în cadrul unui turneu le arată oficialilor turneului că echipa ta nu mai dorește să participe în 

continuare. Echipele pot abandona turneul în orice moment, înștiințând un OT. Chiar dacă există o 

politică prestabilită privind abandonul, echipa trebuie să respecte în continuare regulile turneului.  

Exemplu: Dacă există o politică privind interdicția rambursării, Gragas’ Guzzlers nu au dreptul la o 

rambursare în cazul în care decid să abandoneze turneul. Asta-i o veste proastă pentru Guzzlers, mai ales 

dacă au făcut o consumație serioasă la barul din locație. 

Abandonul unui turneu nu împiedică oficialii turneului să repartizeze orice penalizări unui jucător sau să 

elimine orice penalizări pe care un jucător le-ar fi putut primi deja. 

Dacă o echipă nu se prezintă sau nu este conectată și pregătită la ora desemnată a configurării, oficialul 

turneului poate elimina echipa respectivă pentru a nu permite decalarea programului pentru restul 

competitorilor. Dacă ambele echipe nu apar, acestea pot fi eliminate amândouă din grupă, așa că fiți 

punctuali!  
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Dacă un jucător individual părăsește turneul, acesta nu poate fi eliminat din componența echipei decât 

după ce turneul ia sfârșit și premiile au fost acordate. Dacă numărul de jucători din echipă scade sub cel 

minim cerut pentru un anumit mod de joc, oficialii turneului trebuie să elimine echipa din turneu.  

Dacă o echipă dorește să abandoneze sau oficialii turneului trebuie să elimine o echipă în timpul unui 

meci, echipa trebuie să renunțe la meciul curent înainte de a putea abandona oficial turneul. Toate 

abandonurile trebuie anunțate public celorlalți competitori. 

ASISTAREA LA JOC CA SPECTATOR ȘI TRANSMITEREA JOCULUI 

ASISTAREA LA JOC CA SPECTATOR ÎN PERSOANĂ  

Asistarea la joc ca spectator în persoană este permisă atâta timp cât spectatorii nu interferează cu 

procedurile turneului. Spectatorii trebuie să respecte următoarele reguli: 

 Oricine nu participă în momentul respectiv la un meci îi poate urmări pe alți jucători cum joacă 

 Spectatorii nu pot comunica în niciun fel cu jucătorii care sunt angajați în mod curent într-un 

meci 

 Dacă un spectator observă că cineva încalcă regulile, trebuie să semnaleze acest lucru 

organizatorului turneului sau arbitrului 

ASISTAREA LA JOC CA SPECTATOR ONLINE 

Oricine nu participă activ la meci poate asista la joc ca spectator online, cu condiția de a nu interfera cu 

turneul. Organizatorii turneului pot lua în considerare interzicerea acestui lucru, dacă transmit turneul. 

Spectatorilor online le sunt aplicate următoarele reguli: 

 Oricine nu participă la meciul curent îi poate urmări pe ceilalți jucători online, prin intermediul 

modului Spectator, în cadrul PVP.net  

 Spectatorii nu pot comunica în niciun fel cu jucătorii angajați în meci 

 Dacă un spectator observă că cineva încalcă regulile, trebuie să semnaleze acest lucru 

organizatorului turneului sau arbitrului 

TRANSMITEREA UNUI TURNEU 

Organizatorul turneului poate transmite (sau poate desemna pe altcineva să transmită) competiția prin 

streaming live sau prin alte mijloace, atâta timp cât transmisia nu perturbă turneul. Transmisiile trebuie 

să respecte următoarele reguli: 

 Transmisiile turneelor sunt permise, incluzând transmisia prin shoutcaster-i 

 Transmisia nu poate interfera cu integritatea turneului 

 Transmisia nu poate interfera cu orele de începere sau cu întreruperea jocului  
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Organizatorii turneului trebuie să decidă dacă le permit participanților să-și transmită propriile jocuri 

prin streaming privat și dacă aceștia pot transmite jocurile care nu sunt incluse în streaming-ul principal 

al turneului. Dacă transmisia interferează în orice mod cu integritatea turneului, organizatorul are 

autoritatea de a opri transmisia.  

COMPORTAMENTUL ÎN TIMPUL TURNEULUI 

Comportamentul sportiv adecvat este responsabilitatea tuturor participanților la turneu și promovează 

competiția sănătoasă în rândul jucătorilor. Regulile clare de conduită asigură o experienţă de turneu 

mulțumitoare și soluționează proactiv orice acuzații de părtinire. Ar fi bine să luați în calcul prezentarea 

unui cod oficial de conduită (dacă nu aveți deja unul) pentru ca turneul vostru să evite orice neplăceri. 

CODUL INVOCATORULUI 

Toți participanții la turneu, incluzând jucătorii, arbitrii și organizatorul turneului, trebuie să citească și să 

respecte Codul Invocatorului, în cadrul și în afara jocului. În cea mai mare parte, acesta cuprinde lucruri 

elementare, care au ca scop încurajarea unui comportament de bun-simț, dar iată un link dacă vreți să 

vă familiarizați cu el: 

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

Jucătorii care încalcă în mod evident Codul Invocatorului în timpul unui turneu pot fi sancționați prin 

acordarea de penalizări, pe lângă sancțiunile obișnuite din timpul jocului, care sunt acordate de Riot 

Games sau de Tribunal. 

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFICIALII TURNEULUI 

Organizatorii turneului și arbitrii trebuie să conducă prin puterea exemplului și să respecte instrucțiunile 

privind conduita prezentate în acest document. Aceasta asigură o experiență consistentă și corectă 

pentru toți jucătorii pe durata turneului. 

Organizatorii turneului și arbitrii trebuie să fie imparțiali și transparenți atunci când iau decizii oficiale. 

Aceștia trebuie să comunice în mod clar cu jucătorii, în special când dau instrucțiuni sau penalizări 

specifice.  

Organizatorii turneului și arbitrii trebuie să comunice de bună-credință orice decizii legate de turneu pe 

care le iau. Toți oficialii turneului au același obiectiv: să asigure o experiență consistentă și corectă 

pentru toți jucătorii care participă la turneul lor.  

Arbitrii sunt autoritatea supremă care stabilește încălcările regulilor și administrează penalizările. În 

plus, arbitrii sunt autoritatea supremă care pune în aplicare procedurile privind turneul. Acestea includ, 

fără a se limita la: administrarea penalizărilor pentru încălcările regulilor, urmărirea componenței active 

a echipelor, punerea în aplicare a primei alegeri și a selectării părților în timpul jocurilor, asigurarea 

http://na.leagueoflegends.com/articles/The_Summoners_Code
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corectitudinii recrutării campionilor, ghidarea corectă a procedurilor de la sfârşitul jocului și asigurarea 

faptului că rezultatele meciurilor sunt înregistrate corect. 

Organizatorii turneului sunt autoritatea supremă în ceea ce privește deciziile ce țin de logistica turneului. 

Logistica include, fără a se limita la: alegerea locației, gestionarea shoutcaster-ilor, asigurarea faptului că 

echipamentul furnizat pentru turneu se află în stare de funcționare, înregistrarea turneului, procesul de 

alcătuire a echipelor, durata și coordonarea turneului și structurile premiilor. 

INSTRUCȚIUNI PENTRU SPECTATORI 

Spectatorii sunt bineveniți la turnee, atâta timp cât nu interferează cu activitatea jucătorilor și a 

oficialilor. Aceștia trebuie să respecte regulile și instrucțiunile pentru spectatori prezentate în acest 

document. Spectatorii sunt încurajați să raporteze către oficialii turneului orice încălcări de reguli sau 

politică pe care le observă. 

COMUNICAREA DINTRE JUCĂTORI 

Jucătorii au răspunderea de a urma instrucțiunile privind comunicarea prezentate mai jos. Comunicarea 

adecvată cu oficialii turneului, căpitanii de echipă și cu ceilalți jucători duce la o experiență de turneu 

mai transparentă pentru toți cei implicați. 

Întreaga comunicare dintre jucători și oficialii turneului trebuie să treacă prin căpitanul echipei. Aceasta 

reduce confuzia și le permite oficialilor să răspândească în mod eficient instrucțiunile. 

Jucătorii pot comunica cu coechipierii și cu jucătorii din echipa adversă, atâta timp cât nu încalcă niciuna 

dintre regulile prezentate în acest document.  

Jucătorilor dintr-un meci nu li se permite să comunice cu concurenții din altă echipă, cu rezervele din 

echipa lor sau cu vreun spectator. Dacă trebuie să o facă, jucătorii pot comunica cu OT prin căpitanul lor. 

Comunicarea cu jucătorii sau spectatorii în afara meciului curent reprezintă o încălcare a regulilor și 

poate atrage după sine penalizări. 

IDENTIFICAREA ECHIPEI 

Jucătorii sunt încurajați să-și reprezinte echipa în mod adecvat. Reprezentarea echipei include, fără a se 

limita la, numele echipei, tricouri, embleme, bannere etc.  

Arbitrul turneului deține autoritatea supremă asupra identificării inadecvate a echipei. Identificarea 

inadecvată a echipei poate include: 

 Referiri la orice medicament care nu se eliberează fără rețetă, la orice produs pe bază de tutun, 

la orice denumire de marcă sau alt material care poate stârni obiecții (la discreția 

organizatorului)  
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 Materialele legate de orice activități ilegale în regiunea în care se desfășoară turneul vostru, 

precum o loterie sau o companie, un serviciu sau un produs care sprijină, asistă sau promovează 

jocurile de noroc 

 Orice de natură defăimătoare, obscenă, profană, vulgară, respingătoare sau ofensatoare, sau 

care descrie sau reprezintă orice funcţii corporale interne sau rezultate simptomatice ale unor 

stări interne, sau se referă la aspecte care ar putea să nu fie considerate acceptabile din punct 

de vedere social de către o persoană rezonabilă 

 Reclame la site-uri web sau produse pornografice 

 Orice conţine o marcă comercială, un material aflat sub incidenţa drepturilor de autor sau vreun 

alt element de proprietate intelectuală utilizat fără acordul proprietarului sau care îl poate 

expune pe organizatorul turneului și afiliaţii acestuia la acuzaţii de încălcare a drepturilor de 

autor, de însuşire ilegală sau altă formă de concurenţă neloială 

 Ceva care discreditează o echipă sau jucător advers(ă) sau orice altă persoană, entitate sau 

produs 

 De asemenea, asumarea identității unor angajați ai Riot este strict interzisă 

Majoritatea ID-urilor de echipă inadecvate pot fi soluționate pur si simplu cerându-i echipei respective 

să-și schimbe modul de identificare. Încercați întotdeauna să rezolvați lucrurile în mod amiabil, înainte 

de a le da oamenilor la cap cu regulamentul. 

Oficialii turneului pot, de asemenea, să facă ușoare ajustări ale numelor echipelor, pentru a identifica 

echipele cu același nume pe parcursul unui turneu. 

Exemplu: Dacă două echipe doresc să intre în turneu ca "Team Awesome", organizatorul poate redenumi 

echipele "Team Awesome 1" și "Team Awesome 2". 

ÎMPĂRȚIREA PREMIILOR  

Împărțirea premiilor are loc atunci când o echipă este de acord să împartă premiile într-un mod diferit 

de cel prezentat de către organizator. Depinde de organizatorul turneului dacă decide să le permită 

jucătorilor să împartă premii pe care încă nu le-au primit în cadrul turneului. Organizatorii trebuie să ia 

această decizie înainte de începerea turneului și nu o pot schimba o dată ce acesta a început. Dacă ei o 

permit, jucătorii pot fi de acord să împartă premiile în orice moment de pe durata turneului, atâta timp 

cât împărțirea acestora nu are loc în schimbul abandonului sau aranjării unui meci de către cineva. Orice 

rezultat al unui joc sau meci trebuie să fie determinat prin gameplay-ul normal și nu poate fi determinat 

aleatoriu sau prin conivență.  

În cazurile în care organizatorul permite împărțirea premiilor, acesta nu trebuie să faciliteze premiul care 

va fi împărțit și trebuie să acorde în schimb premiile pe baza clasamentelor finale ale turneului. Jucătorii 

înșiși trebuie să găsească o modalitate de a împărți premiile. Riot va acorda întotdeauna premii pe baza 

clasamentelor finale ale turneului.  
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FEEDBACK ȘI PLÂNGERI  PRIVIND TURNEUL 

Jucătorii pot contesta o decizie luată de orice arbitru, pe lângă arbitrul principal sau organizatorul 

turneului. Arbitrul principal (sau organizatorul turneului, dacă nu există un arbitru principal) va lua 

decizia finală. 

Acest document asigură un cadru care să-i ajute pe jucători și pe oficialii turneului să asigure 

desfășurarea cu succes a turneelor. Când apar probleme, încurajăm pe toată lumea să încerce mai întâi 

să găsească o soluție reciproc mulțumitoare discutând problema și folosind acest document ca 

instrucțiune. În plus, îi încurajăm pe participanți să ofere feedback privind evenimentul pentru 

organizatori și arbitri.  

Trecem în revistă feedback-ul și plângerile și putem trimite încălcările cu adevărat excepționale către 

Comisia noastră internă de penalizări, care să le urmărească. Dacă o decizie luată de arbitrul principal 

sau organizatorul turneului este flagrantă și considerați că trebuie să fim informați, consultați Anexa C: 

Raportarea către Riot 

ÎNCĂLCĂRI ȘI PENALIZĂRI  

Încălcările turneului se încadrează în general în două categorii: greșeli oneste din partea unui jucător sau 

a unei echipe și încălcări intenționate care au ca scop asigurarea avantajului. În timp ce prima categorie 

este acoperită de obicei de o încălcare a turneului, trișarea intenționată este o chestiune mult mai 

serioasă. 

PENALIZĂRI 

Arbitrii care observă încălcări în cursul turneului trebuie să acorde penalizări pe baza instrucțiunilor din 

acest document. Deținătorii locației, organizatorii turneului sau orice alți oficiali ai turneului trebuie să 

informeze un arbitru în loc să acorde penalizări chiar ei.  

Arbitrii trebuie să comunice încălcarea, penalizarea și orice alte informații pertinente jucătorului cu 

comportament inadecvat, echipei acestuia și adversarei echipei sale într-un mod clar și concis. Arbitrii 

pot adăuga timp de pauză suplimentar unui meci în desfășurare dacă le-a luat mai mult de trei minute să 

acorde o penalizare. 

Arbitrii trebuie să determine întotdeauna întâi încălcarea și abia apoi să aplice penalizarea prescrisă. Nu 

inversați niciodată ordinea de rezolvare a unei situații disciplinare prin găsirea unei încălcări care este pe 

potriva penalizării pe care o considerați adecvată situației. Regulile sunt standardizate dintr-un motiv 

temeinic, iar nerespectarea lor nu face decât să provoace complicații pe termen lung. 

Arbitrii trebuie să ia decizii nepărtinitoare, astfel încât nivelul de abilități al jucătorului sau echipei să nu 

influențeze deloc încălcările și penalizările.  
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Penalizările pot fi aplicate unei echipe în ansamblul său sau unei persoane dintr-o echipă. Consecințele 

se pot aplica și ele unui singur meci sau pot persista pe durata turneului. 

Echipele nu pot renunța la penalizările acordate adversarilor lor. Regulile sunt reguli și trebuie aplicate 

indiferent cât de încrezătoare sau milostivă se simte echipa adversă. 

Penalizările includ următoarele: 

Avertisment: o înștiințare oficială, înregistrată, către jucător sau echipă pentru o încălcare minoră a 

regulilor turneului. Este importantă înregistrarea avertismentelor, pentru a vă asigura că orice alte 

încălcări primesc penalizări mărite corespunzător. 

Pierderea dreptului la blocare: această penalizare elimină capacitatea echipei care a încălcat regulile de 

a bloca un campion în timpul fazei de recrutare a rundei următoare. 

Exemplu: Gragas’ Guzzlers au comis o încălcare care atrage după sine pierderea dreptului la blocare în 

runda a doua. În timpul recrutării pentru runda a treia, ei își pierd capacitatea de a bloca un campion.  

Pentru a aplica această penalizare, arbitrul trebuie să recomande echipei să nu-și selecteze prima 

blocare și să lase cronometrul să măsoare tot timpul. 

Pierderea dreptului la alegerea părții: această penalizare trece automat decizia ordinii de recrutare și 

de alegere a părții de pe hartă către echipa adversă.  

Pierderea jocului: încălcările grave pot forța o echipă să își asume automat o înfrângere în jocul curent 

sau într-unul viitor. 

Pierderea meciului: încălcările și mai grave pot forța o echipă să renunțe la meciul curent 

Descalificare: cele mai flagrante încălcări pot atrage descalificarea din turneu. În majoritatea cazurilor, 

descalificarea se aplică întregii echipe. O echipă descalificată dintr-un turneu renunță la orice premii pe 

care nu le-a primit deja, cu excepția cazului în care descalificarea este rezultatul unei serii de penalizări 

din ce în ce mai mari pe durata turneului. O echipă descalificată din cauza unei serii de penalizări din ce 

în ce mai mari va primi totuși premii pe baza clasificării sale finale. 

În anumite cazuri, arbitrul are opțiunea de a descalifica un singur jucător din echipă în locul întregii 

echipe. Arbitrul are această opțiune numai atunci când poate stabili că încălcarea comisă de un jucător 

nu a afectat echipa adversă și că jucătorul a comis-o fără implicarea restului echipei. Aceasta se întâmplă 

de obicei când jucătorul comite încălcarea Comportament nesportiv grav. În această situație, echipa 

poate continua în cadrul turneului, dacă are un jucător de rezervă disponibil. Dacă echipa nu are un 

jucător de rezervă disponibil, nu poate continua turneul și trebuie să abandoneze. 

CALEA PENTRU SITUAŢII DIFICILE 
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Cu excepția altor mențiuni, penalizările succesive pentru aceeași infracțiune trebuie să urmeze 

următoarea cale pentru situații dificile: avertisment – avertisment – pierderea dreptului de alegere a 

părții – pierderea blocării – pierderea jocului – pierderea meciului – descalificare. 

Exemplu: Gragas’ Guzzlers au o zi tare aiurea, și comit o încălcare care atrage după sine pierderea 

dreptului la blocare în runda unu. În următoarea rundă, ei comit exact aceeași încălcare. Ca încălcare 

repetată, acum ei sunt supuși penalizării de pierdere a aurului câștigat în joc în runda următoare. Învață 

din greșelile tale și evită să fii zdrobit precum Guzzlers! 

ÎNCĂLCAREA TURNEULUI  – ÎNTÂRZIEREA 

Această încălcare are loc când echipa nu e gata să joace la începutul unui joc. Echipele trebuie să fie 

acolo la timp și gata de joc când începe fiecare joc. Când echipele întârzie, ele întârzie întreg turneul. 

Echipele primesc o perioadă de grație de trei minute înainte de a acumula una din două penalizări. Dacă 

echipa întârzie la rundă cu mai puțin de 10 minute, primește o pierdere a dreptului de alegere a părții. 

Dacă echipa întârzie la rundă cu mai mult de 10 minute, primește o pierdere a jocului.  

Penalizările pentru întârziere nu se agravează de-a lungul unui turneu. Vei scăpa de echipele care 

întârzie mereu și fără ajutor. 

ÎNCĂLCAREA TURNEULUI  – ASISTENȚĂ DIN EXTERIOR 

Asistența din exterior are loc când o echipă comunică cu spectatorii, echipele adverse sau oricine 

altcineva în timpul unui joc și, la stabilirea de către arbitru, câștigă în mod incorect un avantaj asupra 

adversarului curent. 

Această încălcare presupune că jucătorul care o comite nu încerca deliberat să trișeze. Căutarea 

intenționată a unui avantaj incorect în timpul meciului este acoperită de Comportament nesportiv – 

Trișare. 

Penalizarea pentru asistența din exterior este un avertisment. 

ÎNCĂLCĂRILE TURNEULUI –  NERESPECTAREA ANUNȚURILOR TURNEULUI 

Fiecare jucător are responsabilitatea să respecte instrucțiunile și anunțurile oficiale ale turneului. Dacă 

oficialii vor trebui să se repete pe parcursul turneului, acest lucru ar putea cauza întârzieri și dispute 

nejustificate asupra regulilor.  

Penalizarea pentru nerespectarea anunțurilor oficiale ale turneului este pierderea unei prime alegeri. 

Nerespectarea instrucțiunilor turneului vizând o echipă sau un anumit jucător este o încălcare separată, 

care se încadrează la Comportament nesportiv – Încălcare majoră. 

COMPORTAMENT NESPORTIV 
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Comportamentul nesportiv perturbă turneul și ar putea afecta negativ siguranța, competitivitatea, 

plăcerea sau integritatea unui turneu.  

Comportamentul nesportiv este diferit de cel competitiv. O echipă super-competitivă poate aplica doar 

detalii tehnice împotriva oponenților sau să se comporte rezervat față de competiție. Comportamentul 

competitiv excepțional nu este în mod automat considerat nesportiv. Arbitrul turneului are autoritatea 

finală să decidă dacă un jucător sau o echipă a depășit limita comportamentului nesportiv folosind 

încălcările de mai jos ca un ghid. 

Nu trebuie să fii înscris în turneu pentru a primi o penalizare pentru comportament nesportiv.  

Există două categorii de comportament nesportiv: minor și major. Toate încălcările pentru 

comportament nesportiv se încadrează în aceste două categorii, cu excepția cazului în care acestea sunt 

descrise separat. 

COMPORTAMENT NESPORTIV – MINOR 

Toți jucătorii au dreptul la o experiență de turneu sigură și plăcută, iar un jucător sau o echipă trebuie să 

țină seama de faptul că trebuie să înceteze în cazul în care comportamentul său încalcă aceste principii.  

Comportamentul nesportiv minor apare atunci când un jucător sau o echipă săvârșește o acțiune 

perturbatoare pentru turneu sau participanții săi. Exemplele includ, dar nu sunt limitate la: 

 Utilizarea excesivă a unui limbaj licențios sau obscen 

 Cererea unei penalizări pentru un adversar, după ce un arbitru și-a afirmat în mod clar decizia 

 Aruncarea de gunoi pe jos sau orice fel de murdărire a unei locații 

 Comportament insuportabil de gălăgios și perturbator al unui spectator  

Penalizarea pentru comportamentul nesportiv minor este un avertisment.  

COMPORTAMENT NESPORTIV – MAJOR 

Această încălcare se va încadra într-una din trei categorii specifice și este întâlnită atunci când un jucător 

sau o echipă săvârșește una din următoarele acțiuni: 

 Nerespectarea unei instrucțiuni oficiale a turneului direcționată către un anumit jucător sau 

echipă 

 Insultă în mod direct pe cineva folosind un discurs instigator la ură care vizează un anumit grup 

(pe criterii etnice, religioase, de gen, dizabilitate etc.) 

 Comportament agresiv sau violent în timpul unui turneu care nu este direcționat către o altă 

persoană 

Oficialii turneului au dreptul să se aștepte ca instrucțiunile lor directe să fie urmate fără necesitatea 

emiterii unui avertisment.  
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Cazurile de discurs instigator la ură trebuie să fie tratate rapid pentru a asigura un mediu sigur și plăcut 

tuturor jucătorilor și spectatorilor.  

Cazurile de comportament agresiv sau violent, chiar dacă nu sunt direcționate către un anumit individ, 

sunt perturbatoare și potențial periculoase. Se recomandă o grijă deosebită la rezolvarea acestor 

încălcări, pentru a preveni escaladarea conflictului. 

Penalizarea pentru comportamentul nesportiv major este pierderea unui meci. 

COMPORTAMENT NESPORTIV – GRAV 

Comportamentul nesportiv grav include cazuri care sunt prea scandaloase pentru a fi încadrate la 

comportament nesportiv minor și major. Exemple de comportament nesportiv grav includ, dar nu sunt 

limitate la: 

 Stricăciuni aduse intenționat echipamentului turneului pus la dispoziție de organizator 

 Vandalizarea locației turneului 

Cu puțin noroc, nu se va ajunge la astfel de situații, dar penalizarea oficială pentru încălcări grave este 

descalificarea. În plus, este necesar ca organizatorul turneului să ceară vinovatului să părăsească locația 

turneului și să informeze poliția în situații extreme. 

COMPORTAMENT NESPORTIV – CONIVENȚĂ  

Conivența este conspirarea sau cooperarea cu echipele adverse într-un turneu pentru a înșela sau trișa 

alte echipe. 

Jucătorii nu pot determina în mod intenționat rezultatul unui joc sau meci. Acest lucru nu este în spiritul 

competiției, iar astfel de acțiuni sunt de natură să-i afecteze pe ceilalți participanți la turneu. 

Penalizarea pentru conivență este descalificarea ambelor echipe. 

COMPORTAMENT NESPORTIV – MITUIRE ȘI PARIERE  

Echipele nu pot să iasă din turneu sau să cedeze un joc sau un meci pentru a primi orice câștig sau 

stimulent în afara competiției. Oferirea sau acceptarea de stimulente (mită) pentru a manipula 

rezultatul unui meci se abate de la spiritul competiției. 

Jucătorilor și oficialilor turneului le este de asemenea interzisă parierea pe meciuri. Pentru organizatorul 

turneului în special acest lucru creează un conflict de interese clar, deci nu faceți acest lucru. 

Penalizarea pentru mituire sau pariere este descalificarea. 

COMPORTAMENT NESPORTIV – COMPORTAMENT AGRESIV 
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Comportamentul agresiv nu își are locul în cadrul turneului, în special atunci când este direcționat către 

o anumită persoană. Nici nu mai trebuie precizat faptul că siguranța participanților la turneu este de o 

importanță capitală. Exemple de astfel de încălcare includ, dar nu sunt limitate la: 

 Amenințarea unui oficial al turneului 

 Amenințarea unui spectator 

 Violență îndreptată către orice participant sau spectator la turneu 

Penalizarea pentru orice comportament agresiv este descalificarea din turneu. În plus, este necesar ca 

organizatorul turneului să ceară vinovatului să părăsească locația turneului și/sau să informeze poliția în 

situațiile extreme. 

COMPORTAMENT NESPORTIV – FURT 

Cu toate că jucătorii sunt responsabili să își țină bunurile proprii în siguranță pe durata turneului, este de 

așteptat ca alți participanți la turneu să nu fure lucruri. În plus, organizatorii turneului ar trebui să aibă 

așteptări rezonabile că materialele furnizate de ei nu vor fi supuse furtului. Furtul este împotriva legii în 

mare parte oriunde: luarea intenționată a lucrurilor altei persoane nu va fi tolerată în cadrul turneului. 

Penalizarea pentru furt este descalificarea din turneu. În plus, este necesar ca organizatorul turneului să 

ceară vinovatului să părăsească locația turneului și/sau să informeze poliția, după cum consideră 

necesar. 

COMPORTAMENT NESPORTIV – TRIȘARE  

Jucătorii au dreptul la un tratament corect și echilibrat pe durata unui turneu. Trișarea este făptuită de 

acei jucători care săvârșesc cu bună știință o acțiune care încalcă regulile, pentru a câștiga un avantaj. 

Încercarea nereușită de trișare se încadrează, de asemenea, ca încălcare. Exemplele de trișare includ, 

dar nu sunt limitate la: 

 Ghosting sau orice încercare generală a unui jucător de a-și urmării ca spectator propriul meci 

sau de a primi informații de la o persoană care urmărește meciul ca spectator 

 Orice încercare de modificare a clientului League of Legends, de jucare de pe un client League of 
Legends neoficial sau de jucare cu un software care furnizează informații suplimentare care nu 
sunt puse la dispoziție de client în mod normal, cum ar fi: 

o Ajustarea zoom-ului din joc 
o Interfețe care ajută la îmbunătățirea aplicării ultimei lovituri sau care indică raza de 

acțiune a turnului  
o Indicatori automați de timpi de regenerare a monștrilor din junglă 

Unele programe terțe nu sunt considerate trișare. Incluse sunt: 

o Teamspeak, Ventrillo, Skype și alte programe pentru VOIP 
o Software și drivere pentru tastatură/alte echipamente 

 Utilizarea numelui altui jucător în turneu, jocul sub un nume fals, jocul folosind numele de 

invocator al unui alt jucător sau împărțirea contului 
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 Încercările de a distruge sau modifica echipamentul pentru a pune pauză jocului, a întârzia 

turneul sau a primi orice fel de avantaj 

Exploatarea sau folosirea intenționată a oricărei erori din joc pentru a primi un avantaj. 

Exploatarea include, fără a se limita la, acte precum: erori la cumpărarea obiectelor, erori la 

interacţiunile cu minionii neutri, erori legate de abilitățile campionilor sau orice altă funcție a 

jocului care, la decizia unică a unui arbitru, nu funcționează corespunzător. 

 

Penalizarea pentru trișare este descalificarea din turneu. 

ANEXA A: CELE MAI BUNE PRACTICI 

ORGANIZATORII TURNEULUI 

În calitate de organizatori ai turneului, doriți să aveți un turneu distractiv, de succes și lipsit de incidente 

astfel încât jucătorii, spectatorii și arbitrii să se simtă bine. Pentru a face acest lucru posibil, mai jos sunt 

câteva reguli de care ar trebui să țineți cont: 

 Vorbiți cu jucătorii: este important să comunicați în mod frecvent pentru a ține jucătorii la 

curent atât cu veștile bune cât și cu cele rele, care ar putea avea un impact asupra competiției 

 Fiți pregătiți: nu puteți anticipa tot ceea ce se va întâmpla în timpul unui turneu, deci va trebui 

să fiți mai pregătiți ca un yordle cercetaș pitic cu o sarbacană și să fiți siguri că aveți un plan de 

rezervă pentru orice ar putea merge prost 

 Puneți jucătorii pe primul loc: gândiți-vă la ce informații au jucătorii și mențineți transparența în 

legătură cu modul în care funcționează turneul și cum veți rezolva problemele. Ca organizatori, 

veți avea mult mai multe informații decât un participant, deci va trebui să lucrați din greu pentru 

a vă asigura că informațiile sunt disponibile jucătorilor cât mai repede, pentru a evita confuziile.  

DETERMINAREA PĂRȚII  

Sunt mai multe moduri pentru determinarea părții, dar cel mai important lucru este să vă asigurați că ați 

prezentat dinainte în mod clar acest lucru jucătorilor. 

 Aleatoriu: această metodă este corectă și nu lasă loc pentru favoritism sau părtinire. 

 Performanța din trecut: oferirea posibilității de alegere echipei care este plasată mai sus (sau 

mai jos) în evenimentele trecute sau în etapa de calificare este o altă metodă corectă, simplă de 

determinare a părții și de a da un bonus jucătorilor pentru victorii sau pentru că nu sunt favoriți 

 Poziția în clasament: folosirea poziției în clasament a echipei este o altă metodă corectă de a 

oferi un bonus echipei plasate mai sus sau mai jos. 

RAPORTAREA MECIURILOR 
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Unul dintre cele mai importante lucruri de care are nevoie turneul este o metodă clară, simplă, corectă 

și ușor de verificat prin care jucătorii să raporteze rezultatul meciului. Mai jos sunt câteva metode 

testate și eficace: 

 Atât câștigătorul cât și pierzătorul raportează rezultatul, astfel încât poată fi comparate 

raportările acestora 

 Echipele să trimită informații care sunt greu de falsificat, cum ar fi capturi de ecran ale 

anticamerei de la finalul jocului 

 Utilizarea unui proces în cazul în care informațiile nu se verifică sau în cazul în care există o 

dispută cu privire la rezultate 

ANEXA B: PROBLEME TEHNICE 

 

1. Verificați ca toate conexiunile la rețea să funcționeze 
a. Conexiuni la rețea Wifi și Ethernet 

 
2. Jocul este instalat și actualizat cu ultimul patch pe fiecare computer din turneu  

a. Dacă aceasta nu este instalată, asigurați-vă că instalați ultima versiune și o configurați 
pe regiunea corectă 

 
3. Dezactivați serviciile de actualizare automată 

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

Motiv: multe dintre aceste servicii pot întrerupe jocul prin minimizarea ferestrei de joc.  
Acestea s-ar putea actualiza de asemenea de unele singure, lucru care ar putea consuma din 
lățimea de bandă și din memoria RAM. 

 
4. Dezactivați aplicațiile inutile la pornirea calculatorului 

a. Ctrl-Alt-Del -> Start Task Manager (Porniți Managerul de activități) -> Navigați în fila 
Processes (Procese) 

Motiv: multe aplicații pornesc odată cu sistemul de operare și ar putea utiliza în mod inutil 
puterea procesorului și memoria RAM. 

5. Schimbați setările computerului în "High Performace" (Performanță înaltă) 
a. Control Panel (Panou de control) \ System and Security (Sistem și securitate) \ Power 

Options (Opțiuni de putere) 

Motiv: computerul va folosi mai multă energie, dar va favoriza o mai bună performanță. 

6. Dezactivați alertele "Windows Action Center" (Centrul de acțiune) 
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a. Control Panel (Panou de control) \ System and Security (Sistem și securitate) \ Action 
Center (Centrul de acțiune) \ Change Action Center settings (Modificare setări Centru de 
acțiune) 

Motiv:  Alertele centrului de acțiune Windows ar putea minimiza fereastra de joc și întrerupe 
jocul. 

7. Folosiți "Disk Cleanup" (Curățare disc) și "Disk Defragmentation" (Defragmentare disc) 

Motiv: acest lucru va asigura o performanță de vârf a computerului. 

8. Rulați un test de stres al computerului 

Motiv: Testați faptul că GPU-ul rulează la capacitate maximă în condițiile de stres ale jocului. 

9. Asigurați-vă că toate dispozitivele audio și VOIP sunt gata de utilizare 
a. Testați dispozitivele audio de intrare și de ieșire  
b. Instalați programele utilizate frecvent pentru VOIP (Skype, Mumble, Ventrilo, 

TeamSpeak etc.)  
c. Asigurați-vă că acestea nu afectează latența jocului 

 
Motiv: jucătorii trebuie să comunice unul cu celălalt prin intermediul unui sistem VOIP. 

ANEXA C: RAPORTAREA CĂTRE RIOT  

PĂRERE ȘI ÎNTREBĂRI  

Dacă dorești să trimiți o părere sau să adresezi o întrebare, ai câteva opțiuni în funcție de scopul tău.  
Multe dintre întrebările tale pot primi răspuns de la organizatorul turneului. Pentru întrebări legate de 
reguli sau decizii din cadrul turneului, adresează-te arbitrilor.  Dacă ai întrebări care depășesc domeniul 
de responsabilitate al organizatorului turneului (sau dacă dorești să ne informezi despre cum a decurs 
acesta), poți să ne contactezi direct. 

Când folosești oricare din aceste contacte, include următoarele informații: 

 Numele tău 

 Numele tău de invocator 

 E-mailul 

 ID-ul unic al turneului pentru competiția care corespunde întrebării sau comentariului 

 Feedback-ul tău/întrebarea ta 

UNDE SĂ FURNIZEZI FEEDBACK 

CONTACTEAZĂ ORGANIZATORUL TURNEULUI PENTRU: 

d. A furniza feedback legat de turneu 
e. A pune întrebări despre turneul respectiv în care ai participat sau pe care l-ai urmărit 
f. A pune întrebări despre premiere 

https://support.leagueoflegends.com/home
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 CONTACTEAZĂ ARBITRUL  PENTRU: 

c. A lămuri orice întrebări despre decizii din cadrul turneului 
d. A pune întrebări generale despre regulile turneului 

CONTACTEAZĂ RIOT DACĂ:  

e. Problema ta nu poate fi rezolvată de organizatorul turneului sau de arbitru 
f. Vrei să transmiți feedback despre turneu, arbitru sau organizator 
g. Vrei să aplici pentru oferirea de premii 
h. Ai întrebări despre reguli și reglementări la care organizatorul nu poate răspunde 

 
 
 
 

LISTA DE CONTACT RIOT 

Serviciul League of Legends de asistenţă pentru jucători  

https://support.leagueoflegends.com/home 

 

 

ANEXA D: RECOMANDĂRI  PENTRU DIFERITELE STILURI DE FAZE 

ELIMINATORII 

ELIMINARE SIMPLĂ  

Un tablou cu eliminare simpla este o structură de turneu în care echipele se întâlnesc față în față și doar 

echipa câștigătoare avansează în etapa următoare. În acest format, echipa pierzătoare este eliminată 

din turneu. 

Avantajele tabloului cu eliminare simplă sunt următoarele: 

 Ușor de organizat 

 Cea mai rapidă cale și care necesită cel mai puțin efort pentru a determina câștigătorul  

 Ușor de explicat jucătorilor 

Dezavantajele sunt următoarele: 

 Echipele care sunt eliminate în primele faze s-ar putea simți nemulțumite de turneu 

 Tragerea la sorți a meciurilor ar putea elimina în primele faze o echipă favorită 

 Tragerea la sorți pune mai mult accent pe menținerea unui program strict decât pe îndemânarea 
jucătorului 

http://beta.na.leagueoflegends.com/en/community/prized-events
https://support.leagueoflegends.com/home%20/t%20_blank
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Tablourile cu eliminare simplă funcționează cu puteri ale lui 2 (8, 16, 32, 64 și așa mai departe). Dacă 

organizatorul are mai puțin de numărul complet de echipe, va acorda sărituri (victorii automate) 

numărului corespunzător de echipe în prima rundă. Acest lucru asigură faptul că rundele ulterioare vor 

pune față în față două echipe.  

Prima rundă (stabilirea meciurilor) a tabloului poate fi aleatorie sau pe baza unor criterii stabilite 

anterior de organizator. Majoritatea turneelor folosesc o metodă aleatorie de stabilire a meciurilor. 

Unele turnee folosesc criterii predefinite pentru determinarea meciurilor pentru tablourile cu eliminare 

simplă. Criteriile implică în general plasarea relativă a echipelor în turneul anterior (sau o porțiune din 

turneul anterior) sau pe baza clasificării jucătorilor în funcție de îndemânare (după cum a fost stabilit 

prin alt sistem înaintea începutului turneului). 

Există trei metode diferite de stabilire a meciurilor. Acestea sunt realizate în așa fel încât primul si al 

doilea clasat să se întâlnească doar în finală, astfel încât să nu fie eliminate în fazele inițiale. De exemplu, 

într-un grup de opt jucători cu clasări de la 1 la 8, următoarea ordine asigură faptul ca primii doi clasați 

joacă cel mai târziu în turneu posibil cu excepția cazului în care o echipă mai puțin favorită realizează 

ceva epic: 

1 v. 8 

4 v. 5 

 

3 v. 6 

2 v. 7 

ELIMINARE DUBLĂ  

Un tablou cu dublă eliminare este o structură de turneu în care perechi de echipe se întâlnesc față în 

față, echipa câștigătoare avansând, iar echipa pierzătoare intrând într-un tablou al pierzătorilor. Odată 

ce o echipă este în tabloul pierzătorilor, aceasta continuă să joace împotriva altor echipe care au fost 

înfrânte în tabloul câștigătorilor. Ultimul meci din tablou are loc între echipa neînvinsă din tabloul 

câștigătorilor și ultima echipă rămasă din tabloul pierzătorilor. Dacă finalista tabloului pierzătorilor 

pierde un meci (a doua înfrângere din turneu), aceasta este eliminată din turneu. 

Avantajele tabloului cu eliminare dublă includ: 

 Este ușor de organizat în comparație cu sistemul elvețian și cel cu grupe 

 Ușor de explicat jucătorilor 

Dezavantajele sunt următoarele: 

 Turneul durează mai mult față de cel cu eliminare simplă 

Tablourile cu eliminare dublă funcționează cu puteri ale lui 2 (8, 16, 32, 64 și așa mai departe). Dacă 

organizatorul are mai puțin de numărul complet de echipe, va acorda sărituri (victorii automate) 
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numărului corespunzător de echipe în prima rundă. Acest lucru asigură faptul că rundele ulterioare vor 

pune față în față două echipe. Săriturile ar trebui acordate aleatoriu pe durata tabloului. 

SISTEM ELVEȚIAN  

Un sistem de turneu elvețian este o structură în care echipele concurează într-un număr predeterminat 

de runde. Pe durata primei runde, echipele sunt împerecheate aleatoriu. În rundele ulterioare, echipele 

sunt împerecheate aleatoriu, dar împotriva altor echipe cu un record similar. Spre deosebire de 

tablourile cu eliminare simplă sau dublă, nu există un punct specific în care o echipă este eliminată din 

turneu. În schimb, echipele se pot elimina singure din turneu în orice moment sau pot participa în toate 

rundele de joc până la finalul turneului. 

Avantajele sistemului elvețian includ: 

 Toți participanții pot juca întreg turneul 

 Echipele sunt împerecheate cu adversari având îndemânare asemănătoare în fiecare rundă cu 
excepția primei runde 

 Sistemul produce un clasament final destul de real pentru locurile doi și mai jos la finalul 
turneului 

Dezavantajele sunt următoarele: 

 Sunt greu de realizat fără asistență software  

 Sunt mai greu de explicat ca tablourile cu eliminare simplă sau dublă 

Un turneu care folosește sistemul elvețian, având suficiente runde, va da o singură echipă câștigătoare, 

neînfrântă, clasificând echipele de sub aceasta folosind un set de meciuri de departajare. Ca atare, fără 

un tablou playoff suplimentar, turneul devine în esență un tablou cu eliminare simplă. Pentru a evita 

lipsa de relevanță, turneul în sistem elvețian este de obicei asociat cu un playoff cu eliminare simplă. De 

obicei, turneele în sistem elvețian se încheie cu un playoff care folosește eliminarea simplă ce cuprinde 

primele opt echipe. 

GRUPE 

Sistemul cu grupe este o structură de turneu în care echipele sunt segmentate în grupe și joacă 

împotriva fiecărei echipe adverse din grupă pentru un număr stabilit de ori. Primele echipe din grupă 

avansează într-un alt tablou de competiție – de obicei cu eliminare simplă sau dublă. 

Avantajele sistemului cu grupe includ: 

 Mai multe meciuri în cadrul grupei oferă o mai bună testare a îndemânării și lasă mai puțin loc 
ordonării aleatorii 

Dezavantajele sunt următoarele: 

 Acest format durează cel mai mult. 
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 Plănuirea unui stagiu de grupe ar putea necesita un software pentru a administra și produce un 
clasament precis 

 Concurenții ar putea crede că nu au șansa să joace împotriva tuturor echipelor din turneu 

Dimensiunea grupelor afectează în mod direct durata de timp necesară turneului Considerând că o 

echipă trebuie să joace împotriva tuturor celorlalte echipe din grupă, numărul de runde necesar este 

întotdeauna N -1, unde N este numărul de echipe din grupă. Pe de altă parte, experiența de joc a 

echipelor ar putea fi afectată de o dimensiune mică a grupei, deoarece ar putea considera că nu au 

șansa să joace împotriva majorității competitorilor.  

Grupele pot fi determinate aleatoriu, sau formate folosind un criteriu de clasificare predeterminat 

anunțat de organizatorul turneului. Criteriile ar trebui să utilizeze plasarea relativă a echipelor în turneul 

anterior (sau o porțiune din turneul anterior) sau pe baza clasificării jucătorilor în funcție de îndemânare 

(după cum a fost stabilit prin alt sistem) înaintea începutului fazei grupelor din cadrul turneului. 

 


