PUBG Arena Solo FPP Cup szabályzat
Verseny időpontja:
„A” csoport selejtező:
1. Divízió: Máricus 30. – Péntek 16:00
2. Divízió: Máricus 30. – Péntek 18:00
„B” csoport selejtező:
1. Divízió: Máricus 31. – Szombat 14:00
2. Divízió: Máricus 31. – Szombat 16:00
„AB” csoport Döntő:
Április 1. – Vasárnap 14:00
Regisztráció:
A jelentkezők száma maximum 400 fő, 4x100 fős random elosztású divíziókat alkotva zajlik a
verseny. Minden 100-as divízió 2 meccset játszik egy adott nap. Minden versenyző csak 1
selejtezőben vehet részt, a divíziókba sorolást a versenyt szervezők előre elvégzik.
A selejtező napokon két-két 100-as csapat játssza le mind a 2 meccsét. A versenyzők a
helyezésük alapján, az alább ismertetett rendszernek megfelelően pontokat kapnak. A selejtezők
végeztével a pontok összesítésre kerülnek, a döntőbe minden divízióból a 20 legmagasabb
pontszámmal rendelkező versenyző jut tovább, így azt már összesen csak 80 fő fogja játszani (a
4 divízió 20-20 játékosa).
A döntőn már 3 körben mérik össze a játékosok tudásukat, a 3. kör végéig összegyűjtött
pontszámok alapján dől el a torna végső sorrendje. Pontegyenlőség esetén a 3 kör alatt szerzett
killek száma a lesz döntő.
Pontszámítási táblázat:
1. 300 pont
2. 250 pont
3. 200 pont
4. 180 pont
5. 160 pont
6. 140 pont
7. 120 pont
8. 100 pont
9.

90 pont

10. 80 pont
11-20. 40 pont
21-30. 20 pont
31. és alatta 0 pont
Killenként: 15 pont, míg a TOP Fragért: 30 pont / divízió

A mérkőzés paraméterei:
Időjárás: Napos
Szerver régió: EU
Kameranézet: FPP
Red Zone: OFF
Minden további beállítás alapértelmezetten fog futni. A verseny szervezői nem vállalnak
felelősséget a játék esetleges hibáiból fakadó hátrányokból. A selejtezők és a döntő az adott
időpontban aktuális játékverziókkal zajlanak.
A teljes kupáról való azonnali kizárást vonja maga után:
- Párokat alkotva összejátszani egymással (team up)
- Bármilyen cheat program használata (ez alatt értve a bugok kihasználását is)
- Az etikai kódex előírásainak megsértése
- Obszcén, sértő nicknév használata
- Nem az rajtszámodnak megfelelő helyre való joinolás
- A meghirdetett kezdési időpont utáni 5 perc késés
- Ha ugyanaz a játékos, más névvel kísérel meg ismét jelentkezni a selejtezőre.
- A ReShade használata.
- A hivatalos stream chatjében spoilerezni a meccsről, vagy másokat szidni/megalázni.
- A döntőben való streamelés
- Discord szerverre való csatlakozás hiánya, illetve ott nem az IG név használata
- Regisztrációnál hamis adatok megadása
Egyéb információk:
Az adminokkal való kommunikációra a kupa hivatalos Discord szerverén lesz lehetőség,
továbbá minden sikeresen regisztrált játékosnak kötelező feljönnie Discordra az event
ideje alatt, ugyanis a mérkőzéssel kapcsolatos információk itt lesznek elérhetőek. Fontos,
hogy Discordon a PUBG-n belüli neveteket használjátok, ugyanis ez alapján tudunk titeket
azonosítani.
Sikeres jelentkezés után egy számozással ellátott listába lesznek összegyűjtve a
versenyzők, ennek a számnak megfelelően kell majd helyet választanotok a Custom
szerveren belül.
Minden egyes jelentkezőnek legalább 2018-ban 16. életévét be kell, hogy töltse, illetve
nyereményátvételkor személyi igazolványával kell azonosítania magát, továbbá
szükséges, hogy magyaroroszági lakcímmel rendelkezzen.
A kupát a PUBG Arena szervezi, az elő közvetítés nézésére a PUBG Arena Twitch
csatornáján lesz lehetőség. (https://www.twitch.tv/pubgarenahu)
Hivatalos Discord szervezünk: https://discord.gg/qTryZZ9
Versenyszabályzat létrejött: 2018.03.23.
PUBG Arena

Nyereményátvétel, nyereményjáték:
Az eredményhirdetést követően az első három (pont alapján) játékosnak lesz lehetősége
választani a nyeremények közül, az alábbi szabály szerint: az első játékos választhat a három
nyeremény közül egyet, a második játékos a maradék kettőből, szintén egyet, a harmadik játékos,
pedig a megmaradt nyereményt kapja meg. A nyereményt elsősorban személyesen adjuk át
Budapesten, amennyiben ez nem oldható meg Posta segítésével kivitelezzük, melynek költsége
a nyertest terheli.
A különdíjas játékos a döntő körei (3) alatt egybevetett legtöbb ölés alapján lesz
kiválasztva, az ő nyereményét az oldalon ismertetjük.
A közvetítés alatt tartandó sorolásokban való részvételhez bizonyos feltételeknek meg kell
felelni, melyet a Stream ideje során ismertetünk. Az a résztvevő, aki nem tett eleget az említett
feltételek bármely pontjának, a sorsolásból kizárhatónak tekinthető, nyereményét nem veheti át.

Felelősségkizárás:
Sem szervezetünk, sem bármely a szervezetünket támogató cég nem vállal a felelősséget
az esetleges verseny ideje alatt keletkező problémákért. A szabályzat módosításának jogát
fenntartjuk, legutolsó módosítás ideje: 2018.03.23.

