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GENESIS GAMING CUP 

REGULAMI CS:GO – 2 VS 2 

Zapisy do 14 marca:      https://goo.gl/forms/4pX945lNBwcscM3r1 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

1.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie podczas trwania turnieju. 

1.3 Uczestnicy, przystępując do turnieju, zgadzają się na publikację meczu/próbek poprzez  

       steram i inne media społecznościowe. 

1.4 Osoby posiadające VAC Bana w grze CS:GO, nie mogą uczestniczyć w turnieju. 

1.5 Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego. 

– dokument „Zgoda Rodzica” (Załącznik regulaminu) 

– ważną legitymację szkolną 

2. Zasady fair play 

2.1 Gracze są zobowiązani do traktowania swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej  

       godności. Konsekwencje złego zachowania mogą zostać wyciągnięte przez administratora. 

2.2 W przypadku uzasadnionego podejrzenia o oszukiwanie podczas gry, gracz może zostać usunięty  

       z turnieju. 

2.3 W turnieju zabrania się: 

- grania na nielegalnych lub cudzych kontach STEAM, 

- używania wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę podczas gry, 

- stosowania jakichkolwiek programów czy modyfikacji zmieniających oryginalną wersję gry, 

- celowego poddawania meczu przeciwnikowi. 

 



 

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina 

tel. (61) 8132-922, fax (61) 8132-922 w. 33, e-mail: zsmosina@powiat.poznan.pl  

3. Struktura turnieju 

3.1 W turnieju gramy do 1 wygranej mapy BO1 – MR15 – pierwszy gracz, który zdobędzie 16 rund  

      z przewagą co najmniej dwóch wygrywa finał jest rozgrywany w formacie BO1. 

3.2 W przypadku remisu rozgrywana jest dogrywka MR3. 

3.3 Gracz, który spóźni się więcej niż 15 minut na ustalony termin meczu, odpada z turnieju i przeciwnik  

      przechodzi dalej. 

3.4 Gracze rozstawiani są w drabince zgodnie z systemem losującym zastosowanym przez Organizatorów. 

3.5 Drabinka z meczami zostanie wygenerowana przed rozpoczęciem turnieju. 

3.6 Na początku meczu prosi się obie strony o sprawdzenie konfiguracji serwera, rozpoczęcie meczu jest  

      równoznaczne z akceptacją tych ustawień. 

3.7 Obu graczom przysługuje 3-minutowa pauza, która może się odbyć tylko i wyłącznie podczas  

      wyznaczonego czasu przed rundą lub tuż po jej zakończeniu. Przekroczenie tego czasu skutkuje  

      dyskwalifikacją. 
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Załącznik do regulaminu turnieju GENESIS GAMING CUP 

Zgoda rodzica na udział w zawodach e-sportowych 

 

Ja niżej podpisa/ny/na*  .................................………………………………………………………. 

 

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ...................................…………………………………… 

 

ucznia klasy  ……...... w zawodach e-sportowych, które odbędą się dnia 17 marca 2018 o  godz. 9:00 

w  Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2. 

 

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na udział w tego typu zawodach. 

Przyjmuję do wiadomości i równocześnie akceptuję poniższe informacje: 

 

� dojazd do miejsca zawodów sportowych -                     …………………………………. 

              (środek lokomocji) 

 

� opieka nad dzieckiem w drodze i w trakcie rozgrywek sportowych –    ...............................…………………… 

                                                                                                                                        (imię i nazwisko opiekuna) 

 

 

        ……………………………………………… 

                (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

…................................... dnia…………………… 

 

*Niepotrzebne skreślić 


