
 

Versenyszabályzat 
 

 

A versenyre való jelentkezéssel a résztvevő játékosok automatikusan elfogadják a 
Versenyszabályzatot. 

A verseny lebonyolító szervezete a Vizuál Tipp kft. Közvetítő partnere az Esport Universum, a 
MagyarLoLTV képviseletében. 

A Versenyszabályzat megsértése szervezői bírálat alapján a játékos kizárását jelentheti. 

A versenyen csak eredeti, módosítatlan League of Legends klienssel, EUNE szerveren lehet részt venni.  

A mérkőzéseket a MagyarLoLTV stábja fogja közvetíteni csatornájukon (twitch.tv/magyarloltv). 

A Versenyszabályzatunk által nem taglalt kérdésekben minden esetben a szervezők döntenek. 
Irányadó dokumentum a League of Legends hivatalos versenyszabályzata: 
http://cdn.leagueoflegends.com/prized-events/Tournament%20Rules%20Beta_HU.pdf 

A verseny résztvevői hozzájárulnak, hogy a jelentkezéshez szükséges adataikat felhasználjuk további 
videókban, képekben, illetve közzétételével a médiában. 

Két csapatnál, a két csapatkapitány állandó játékos, akik showelemet képviselnek a rendezvényen. Ők 
nem más, mint, Kiss “AK” Ádám és Lakatos “Ruben” Bence. 

 

NEVEZÉS 

Nevezés: Helyszínen, 9 órától, bejutást követően, minden mérkőzés előtt szünet elejéig. (Várhatóan 6 
mérkőzés lesz lejátszva, 10 órától, 18 óráig) 

A jelentkező játékosoknak 30-as szintű Idézővel és legalább 16 Hőssel kell rendelkeznie az EUNE 
szerveren. Ha nincs sorban állás, akkor egy játékos többször is nevezhet mérkőzéseken. 

 

DÍJAZÁS 

A minden mérkőzés után van díjazás, amellyel értékes nyereményekhez juthat a nyertes csapat 
minden játékosa. Minden mérkőzésen különböző ajándékok lesznek kiosztva, különböző értékekkel, 
amit véletlenszerűen fogunk kiválasztani. 

 

KOMMUNIKÁCIÓ 

A verseny szervezői az alábbi csatornákon érhetőek el: 

E-mail: rendezveny@vizualtipp.hu 

 

VISELKEDÉS 



 

Sértő és/vagy trágár csapat- vagy Idézőnevek nem használhatóak! A szervezők jelzik a nevezési 
időszakban a játékosok felé amennyiben nem megfelelőek az elnevezések. 

A verseny szervezői nyomatékosan felhívják a játékosok figyelmét, hogy sportszerű viselkedést, illetve 
az Idézők Kódexének betartását várják el: 

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

A játékosok rasszista, nem megfelelő, sértő kommunikációját a szervezők szigorúan büntetik, a játékos 
kizárását vonhatja maga után. 

 

A VERSENY MENETE 

Minden mérkőzés után a játékosok cserélődnek, egy előző mérkőzésben játszott játékos nem játszhat 
a következő mérkőzésben, ha az utána következő mérkőzésre nincs elég játékos, akkor részt vehet 
benne. Egyedül a két csapatkapitány marad mindig, minden mérkőzésben, ők feljebb említett “AK” és 
“Ruben” nevezetű játékosok 

 

Mérkőzések LEJÁTSZÁSA 

A mérkőzéseket az EUNE szerveren az Idézők Szurdokán 5v5 Draft módban fognak történni. Minden 
mérkőzés a MagyarLoLTV csatornája és kommentátorai által közvetítve lesz. 


