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1 Általános információk 

1.1 Fogalmak 
- „Best of 3 / 5 / 7”: Azt jelenti, hogy a csapatok legfeljebb 3 / 5 / 7 meccset játszanak le 

egymás ellen. Az a csapat, amelyik az adott darabszámú meccs legalább a felét megnyeri 

(egészre felfelé kerekítve), az nyeri meg az egész Best of 3 / 5 / 7-et. 

- „Double elimination”: Vigaszágas-kieséses rendszer, azaz amikor az első elvesztett szett nem 

jelenti a verseny végét, hanem két vereség után esik ki az adott csapat. 

- „Meccs”: Egyetlen 5 perces játék. 

- „Page-Playoff Double Elimination”: Hasonló a vigaszágas-kieséses rendszerhez, annyi 

különbséggel, hogy az eltérő kiemelési sorrend, illetve a sajátos formátum miatt bizonyos 

csapatok eltérő fordulóban játsszák le az első szettjüket, mint a győztes ág 1. fordulója. 

- „Round Robin”: Klasszikus csoportkör, amikor egy adott csoportban lévő minden csapat 

játszik minden, ugyanazon csoportban lévő ellenfele ellen. 

- „Seed” / „Seeding”: Kiemelési sorrend, az erősorrend papíron történő eldöntése. 

- „Szett”: A Best of 3 / 5 / 7 megnevezése. 

1.2 Résztvevők 
- Mindenkit, aki a bajnokság lebonyolításában aktívan részt vesz, a továbbiakban szervezőknek 

hívjuk. 

- Mindenkit, aki a bajnokság mérkőzésein a helyezésekért és a nyereményekért küzd, a 

továbbiakban játékosoknak hívjuk. 

- Azokat az egységeket, amelyekben legalább három, legfeljebb négy játékos van, a 

továbbiakban csapatoknak hívjuk. 

- Azt a játékost, aki a csapat és a szervezők közötti kommunikációért felel, a továbbiakban 

csapatkapitánynak hívjuk. 

1.3 Részvétel és nevezés 
A versenyen való részvétel nevezéshez kötött. A nevezés feltételeit az 1.3.1.-es pontban olvashatod. 

1.3.1 A részvétel feltételei 
- A játékos magyar állampolgár, vagy külföldi állampolgárság esetén anyanyelvi szinten beszéli 

a magyar nyelvet. 

- A játékos rendelkezik a játék eredeti verziójával PC (Steam / Epic Games), Xbox One, Xbox 

Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 és / vagy Nintendo Switch játékkonzolra, valamint 

ugyanazon konzollal is. 

- Rendelkezik regisztrált, aktív Facebook, Discord-fiókkal, és / vagy e-mail címmel. 

- A csoportkörben az a játékos, aki 2021. április 17-én még nem töltötte be a 18. életévét, 

szülői beleegyező nyilatkozattal vehet csak részt. 

o A szülői beleegyező nyilatkozatot kinyomtatva, kitöltve és aláírva, illetve 

újraszkennelve / -fotózva a contact@hrlt.hu címre kell küldeni. Az e-mail tárgya a 

játékos neve, illetve csapata kell legyen. A dokumentumot kérjük jól olvashatóan 

kitölteni. 

o A szülői beleegyező nyilatkozat letölthető ezen a linken: Szülői beleegyező 

nyilatkozat 

mailto:contact@hrlt.hu
https://www.hrlt.hu/wp-content/uploads/2021/03/KH-MNEB-HO-szuloi-beleegyezo-nyilatkozat.pdf
https://www.hrlt.hu/wp-content/uploads/2021/03/KH-MNEB-HO-szuloi-beleegyezo-nyilatkozat.pdf


1.4 Kötelezettségek 

1.4.1 Szabályok betartása 
A versenyre való nevezéssel a játékosok kötelező érvényűnek tekintik ezen szabályzat pontjait. A 

versenyen részt vevő játékosok a Magyar E-sport Szövetség (a továbbiakban: HUNESZ) szabályzatait 

is önmagukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. Jelen szabályzat, illetve a HUNESZ szabályzatainak 

nem ismerete nem mentesít a betartásuk alól. 

A HUNESZ szabályzatainak elérhetősége: 

- A HUNESZ Versenyszabályzata 

- A HUNESZ Fegyelmi szabályzata 

- A HUNESZ Etikai Kódexe 

- A HUNESZ Etikai és gyermekvédelmi szabályzata 

Minden játékos köteles a megfelelő tiszteletet mutatni mind a játékvezetők, mind a szervezők, mind 

pedig más csapatok játékosai felé. Minden játékosnak magának kell ellenőriznie a mérkőzést 

megelőzően, hogy a Rocket League naprakész verziója van telepítve a részvételhez használt 

platformon. Frissítés miatti késés csak vis maior esetben (pl. a mérkőzések során kiadott új frissítés) 

fogadható el.  

1.4.2 Csapatlogó 
Minden csapatnak lesz egy saját logója, melyet a bajnokság Csoportkörében és Rájátszásában 

használ. Ezen logót azonban a szervezők biztosítják a csapatnak. Amennyiben egy csapat mégis saját 

logót szeretne használni a mérkőzések során, úgy a logónak az alábbi kritériumoknak kell 

megfelelnie: 

- Nem lehet Google-ről letöltött fotó 

o Ez alól kivétel, ha a csapat egyértelműen bizonyítani tudja, hogy a logó szerzői jog 

megjelölése nélkül, szabadon felhasználható bárhol. 

- A logó minimum mérete 800x800. Ennél nagyobb méretű logók esetén a szélességnek és a 

magasságnak is meg kell egyeznie. 

- A logókat a logo@hrlt.hu e-mail címre kell elküldeni, a Csoportkör megkezdése előtt. 

1.5 Kommunikáció 
A verseny során a játékosok és lebonyolítók közötti alapértelmezett kommunikációs csatorna a 

bajnokság Discord-szervere, illetve a bajnokság Facebook oldala. Elérhetőségek: 

- Discord-szerver: https://discord.gg/9KvCX32 

- Facebook-oldal: https://www.facebook.com/hungarianrltournaments 

- E-mail: contact@hrlt.hu 

A versennyel kapcsolatos hírek, fejlemények (pl. ágrajz kihirdetése, élő közvetítés) publikálásának 

alapértelmezett helye a bajnokság Facebook oldala. 

2 Lebonyolítás 

2.1 Selejtezők 
A selejtezőkön 4+1 esemény kerül megrendezésre, az alábbi időpontokban: 

- 2021. március 20. (szombat) 14:00 

- 2021. március 21. (vasárnap) 14:00 

- 2021. március 27. (szombat) 14:00 

https://hunesz.hu/documents/HUNESZ-Versenyszabalyzat-2019--hatalyos_1.pdf
https://hunesz.hu/documents/Fegyelmi-Szabalyzat-2019_11.pdf
https://hunesz.hu/documents/Magyar-E-sport-Etikai-Kodex_.pdf
https://hunesz.hu/documents/HUNESZ-Etikai-es-Gyermekvedelmi.pdf
mailto:logo@hrlt.hu
https://discord.gg/9KvCX32
https://www.facebook.com/hungarianrltournaments


- 2021. március 28. (vasárnap) 14:00 

- 2021. április 10. (vasárnap) 14:00 

A továbbiakban az első négy alkalmat nyílt selejtezőnek, az utolsó alkalmat zárt selejtezőnek fogjuk 

hívni. 

2.1.1 Részvételi jog 
A nyílt selejtezőkön bárki szabadon részt vehet, aki az 1.3.1.-es pontban megfogalmazott 

feltételeknek megfelel. A zárt selejtezőre ellenben a selejtezők 1-4. helyein záró csapatok nyernek 

részvételi jogot. 

A nyílt selejtezők regisztrációs határideje az esemény időpontját megelőző nap 23:59. A zárt 

selejtezőre regisztrációs határidő nincs, a csapatok a nyílt selejtezőn elért 1-4. helyezésükkel 

automatikusan neveztek erre a szakaszra. 

A nyílt selejtezőkről a felső és az alsó ágról is 2-2 csapat nyer továbbjutást a zárt selejtezőre. Azok a 

csapatok, amelyek továbbjutottak, ellenben érvényes regisztrációt adtak le bármely későbbi nyílt 

selejtezőre, a többi regisztrációjuk törlésre kerül. 

A zárt selejtezőn a továbbjutó csapatok száma függ attól, hogy hány szabad férőhely lesz a 

csoportkörben. 

2.1.2 A nyílt selejtező lebonyolítása 
- A lebonyolítás Double-elimination, azaz vigaszágas kieséses rendszer. 

- A Double-elimination során a győztes ági döntő, a vesztes ági elődöntő, a vesztes ági döntő 

és a Grand Final nem kerül megrendezésre. 

- Minden szett Best of 3 rendszerű. 

2.1.3 A zárt selejtező lebonyolítása 
- A lebonyolítás Double-elimination, azaz vigaszágas kieséses rendszer. 

- Minden szett Best of 5 rendszerű. 

2.2 Csoportkör 

2.2.1 Részvételi jog 
A zárt selejtezőről továbbjutó csapatok mellé csatlakoznak az előző szezonból bennmaradt csapatok. 

Az összesen 16 csapat kisorsolásra kerül két darab nyolc csapatos csoportba. A csoportkör sorsolását 

megelőzően diszkréten kezelt szempontok alapján úgynevezett kalapokba kerülnek elosztásra a 

csapatok, ezen kalapok alapján kerülnek kisorsolásra a csapatok az egyes csoportokba. 

2.2.2 Párosítások 
A csoportkörben minden csapat csak a saját csoportjában szereplő többi csoportellenfél ellen lép 

pályára. Ezáltal minden csapat hét mérkőzést fog játszani. A mérkőzések formátuma Best of 5, azaz 

három nyert játékig tart a küzdelem. 

2.2.3 Átigazolási időszak 
Csapattárs-cserére a bajnokság során nincs lehetőség. 

2.2.4 Automatikus férőhely megtarthatósága 
Az előző szezonban a csoportkörben csoportjuk legalább 5. helyén záró, vagy az osztályozó legalább 

2. helyén záró csapatok (az 1.3.1.-es pontban meghatározott feltételeken felül) abban az esetben 

tarthatják meg férőhelyüket a csoportkörben, ha: 



- A bennmaradást kiharcoló csapatból legalább két fő együtt marad. 

- Amennyiben két-két fő mentén kettéoszlik a csapat, és kiegészülnek egy-egy harmadik fővel 

a csapatok, akkor egy Best of 5 helyosztó szettet kell játszaniuk. A győztesé a férőhely, a 

vesztesnek pedig selejtezőn kell kiharcolnia a részvételét. 

2.2.4.1 Regisztráció 

A csoportköri automatikus indulásra jogosult csapatok regisztrációs határideje: 2021. március 27. 

(szombat) 23:59. Ezen határidőn felül, ha egy bennmaradt csapat érvényes regisztrációt adott le, 

cserejátékost 2021. április 9. (péntek) 23:59-ig van lehetőségük regisztrálni, amennyiben a fenti 

határidőig a nevezett felállás csak három főt tartalmaz. Négyfős csapat esetén ellenben nem tesszük 

lehetővé egyik játékos kicserélését sem. 

2.2.5 Részvételi kötelezettség 

2.2.5.1 Menetrend 

A Csoportkörben induló csapat elfogadja, hogy az előre meghatározott időpontokban meg tud 

jelenni, illetve tartja magát a szezon menetrendjéhez. A mérkőzések szombaton és vasárnap lesznek 

lebonyolítva, mindkét napon az alábbi menetrend szerint: 

- 1. mérkőzés: 18:00 

- 2. mérkőzés: 18:45 

- 3. mérkőzés: 19:30 

- 4. mérkőzés: 20:15 

- 5. mérkőzés: 21:00 

o Az 5. mérkőzés csak a 3. fordulótól kezdve kerül lebonyolításra. Az 1. és 2. 

fordulókban a 4. mérkőzés lesz a játéknap utolsó találkozója. 

2.2.5.2 Mérkőzéshalasztás 

A csapatoknak kétféle lehetőségük lesz a mérkőzésük időpontján változtatást kérni: 

- Például ha egy csapat mérkőzése szombat 18:45-re lett kiírva, viszont nekik aznap csak a 

20:15-ös időpont, vagy csak vasárnap lenne megoldható a részvétel, úgy a mérkőzés 

időpontjának elcserélését kérvényezhetik az ellenfél, illetve a másik időpontban játszó két 

csapat csapatkapitányainak megkeresésével. 

- Ha az adott hétvégén egyáltalán nem tud megjelenni a csapat, kérvényezheti a szett 

elhalasztását későbbi fordulóra, amennyiben erre van lehetőség. Egy csapat legfeljebb két 

szettjét halaszthatja el a szezon során. Egy fordulóban legfeljebb három szett halasztható el 

későbbi fordulóra. 

A csoportkör során egyik csapat sem játszik alapértelmezetten két meccsnél többet egy hétvége 

során. 

2.2.6 Interjúkötelezettség 
A mérkőzés győztes csapatából az egyik játékos köteles megjelenni interjúra a mérkőzést követően. 

Az interjú legfeljebb 4-5 percet vesz igénybe. 

2.2.7 Cserelehetőség szetten belül 
A csapatok a csoportkör során legfeljebb egy alkalommal kérvényezhetnek játékoscserét egy szetten 

belül a szervezőktől. Ennek tényét a játék beépített chatfelületén kell jelezni. Ezt követően a lecserélt 

játékos köteles elhagyni a szervert, a becserélt játékos ezt követően csatlakozhat a szerverre. Az 

egész folyamat nem tarthat tovább 3 percnél. Ellenkező esetben a hátralévő összes mérkőzést a 

csapat automatikusan elveszíti. 



2.2.8 Holtverseny eldöntése 
A csoportokban az alábbi szabályok alapján történik a csapatok helyezésének eldöntése: 

- Több nyert mérkőzés. 

- Jobb nyert / vesztett játékarány a lejátszott mérkőzéseken. 

Amennyiben 2, vagy több csapat így is holtversenyben marad, úgy minitabella készül az érintett 

csapatokkal, és az alábbi szempontokat ismételjük, ameddig a sorrend egyértelműen el nem 

dönthető. 

- Több nyert mérkőzés a csapatok egymás elleni mérkőzésein. 

- Jobb nyert / vesztett játékarány a csapatok egymás elleni mérkőzésein. 

Amennyiben még így sem dönthető el a sorrend, úgy az érintett csapatoknak egy rájátszás keretein 

belül kell eldönteniük a végső helyezésüket. A rájátszásra ugyanazok a lebonyolítási szabályok 

érvényesek, mint a Csoportkörre. Amennyiben egy ilyen rájátszás lebonyolításra került, és a csapatok 

sorrendje így sem dönthető el, úgy sorsolás dönt a végső helyezésekről. 

Ezen rájátszás tervezett időpontja: 2021. május 28. (péntek) 

2.2.9 Csapatok továbbjutása 
A csoportkört követően a csapatok sorsa a végső helyezéstől függően az alábbiak szerint alakul: 

- 1. helyezett csapatok: Részt vehetnek a Négyes Döntőn 

- 2. helyezett csapatok: A rájátszás felsőágán kezdenek. 

- 3-4. helyezett csapatok: A rájátszás alsóágán kezdenek. 

- 5. helyezett csapatok: Véget ér a bajnokság, részt vehetnek a következő szezon 

csoportkörében. 

o A bennmaradás vonatkozik az 1-4. helyeken záró csapatokra is. 

- 6-7. helyezett csapatok: Az osztályozón vesznek részt. 

- 8. helyezett csapatok: Véget ér a bajnokság, kiesnek a csoportkörből. 

2.3 Rájátszás 

2.3.1 Formátum 
A rájátszás Page-Playoff vigaszágas-kieséses rendszerben kerül lebonyolításra. A Csoportkört 

követően a csoportkörök 2-4. helyein záró csapatok az alábbiak szerint vehetnek részt a rájátszásban: 

- 2. helyezett csapatok: Győztesági döntő 

- 3-4. helyezett csapatok: Vesztesági negyeddöntő 

A rájátszás során minden mérkőzés Best of 7. 

2.3.2 Párosítások 
Az első mérkőzések párosításai az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

- Veszteság, 1. forduló 

o Negyeddöntő #1: A csoport 3. helyezett vs. B csoport 4. helyezett 

o Negyeddöntő #2: B csoport 3. helyezett vs. A csoport 4. helyezett 

- Győzteság, döntő 

o A csoport 2. helyezett vs. B csoport 2. helyezett 



2.3.3 Menetrend 
A rájátszás egyetlen szombati napon kerül megrendezésre. Minden mérkőzés képernyőre kerül, az 

alábbi menetrenddel: 

- 17:00 Veszteság, negyeddöntő #1 

- 18:00 Veszteság, negyeddöntő #2 

- 19:00 Győzteság, döntő 

- 20:00 Veszteság, elődöntő 

- 21:00 Veszteság, döntő 

2.3.4 Cserelehetőség szetten belül 
A rájátszásba továbbjutó csapatok a csoportkör során kapott cserelehetőségük mellé kapnak további 

egy cserelehetőséget. Amennyiben a csoportkör során az akkori cserelehetőségüket nem használták 

el, egy mérkőzésen belül akár mindkettő cserelehetőségüket is elhasználhatják. 

2.3.5 Csapatok továbbjutása 
A győztes és vesztes ági döntők nyertesei szintén részt vehetnek a Négyes Döntőn. 

2.4 Osztályozó 

2.4.1 Formátum, párosítások 
Az osztályozón a csoportkör 6. és 7. helyein záró csapatok vesznek részt, hogy megmérkőzzenek a 

következő szezonbeli bennmaradásért. Az osztályozó vigaszágas-kieséses rendszerben kerül 

lebonyolításra, az alábbi párosításokkal: 

- Elődöntő #1: A csoport 6. helyezett vs. B csoport 7. helyezett 

- Elődöntő #2: B csoport 6. helyezett vs. A csoport 7. helyezett 

Az osztályozó minden mérkőzése Best of 7. 

2.4.2 Menetrend 
Az osztályozó menetrendje: 

- 17:00 Győztesági elődöntő #1 

- 18:00 Győztesági elődöntő #2 

- 19:00 Vesztesági elődöntő 

- 20:00 Győztesági döntő 

- 21:00 Vesztesági döntő 

2.4.3 Cserelehetőség szetten belül 
A rájátszásba továbbjutó csapatok a csoportkör során kapott cserelehetőségük mellé kapnak további 

egy cserelehetőséget. Amennyiben a csoportkör során az akkori cserelehetőségüket nem használták 

el, egy mérkőzésen belül akár mindkettő cserelehetőségüket is elhasználhatják. 

2.4.4 Csapatok továbbjutása 
A győztes és vesztes ági döntők nyertesei automatikusan részt vehetnek a következő szezon 

csoportkörében. A másik két csapatnak selejtezőn kell kiharcolnia a részvételét. 

2.5 Négyes Döntő 

2.5.1 Formátum 
A Négyes Döntőn a csoportok első helyezett csapatai, valamint a rájátszás legjobb két csapata vehet 

részt. A Négyes Döntő vigaszágas-kieséses rendszerben kerül lebonyolításra. 



2.5.2 Párosítások 
Az első fordulók párosításai során az első helyezett csapatok összevetésre kerülnek egy minitabella 

keretein belül. Ezen tabella első helyezett csapata a rájátszás második helyezett csapatával mérkőzik 

meg először. 

2.5.3 Menetrend 
A Négyes Döntő menetrendje: 

- 13:00 Győztesági elődöntő #1 

- 14:00 Győztesági elődöntő #2 

- 15:00 Vesztesági elődöntő 

- 16:00 Győztesági döntő 

- 17:00 Vesztesági döntő 

- 18:00 Grand Final 

- 19:00 Grand Final (bracket reset, ha szükséges) 

3 Esetleges visszalépések esetén 

3.1 A bajnokság feltöltése 

3.1.1 Csoportkör 
Amennyiben egy csapat a csoportkör elindulását követően, de még a rájátszás kezdete előtt visszalép 

a küzdelmektől, úgy a csapat összes addigi eredménye törölve lesz. Ha a csoportkörből legfeljebb 2 

forduló telt el, úgy a visszalépő csapat helyére a zárt selejtező legjobb, a továbbjutást nem kiharcoló 

csapata ugrik be. Egyéb esetben az adott csoport eggyel kevesebb csapattal kerül lejátszásra. 

Amennyiben az adott csoportot nem lehet kiegészíteni 8 résztvevőre, úgy a visszalépő csapat minden 

ellenfele 3-0 arányban megkapja a győzelmet, a visszalépő csapat pedig visszasorolásra kerül az 

utolsó helyre. 

3.1.2 Rájátszás 
Amennyiben egy csapat a rájátszástól lép vissza, úgy az adott csapat visszasorolásra kerül az 5. 

helyre, helyét pedig az alapesetben csoportötödikként záró csapat közül az egymás elleni 

összevetésben az előrébb lévő gárda veszi át. Ez esetben a kiemelési sorrend is újra el lesz készítve, 

az alábbiak szerint: 

- Csoportmásodik lép vissza: 

o A felsőági döntőbe a jobb csoportharmadik ugrik be 

o Az első vesztesági negyeddöntőben a másik csoportharmadik a csoportötödik ellen 

játszik 

o A két csoportnegyedik egymás ellen játszik a második negyeddöntőben 

- Csoportharmadik lép vissza: 

o Az első vesztesági negyeddöntőben a másik csoportharmadik a beugró 

csoportötödikkel lép vissza 

o A két csoportnegyedik egymás ellen játszik a második negyeddöntőben. 

- Csoportnegyedik lép vissza: 

o A jobb csoportharmadik a beugró csoportötödikkel játszik az első negyeddöntőben. 

o A másik csoportharmadik a vissza nem lépő csoportnegyedik ellen lép pályára a 

második negyeddöntőben. 



3.1.3 Négyes Döntő 
A Négyes Döntőtől történő esetleges visszalépés esetén a beugró csapatokat a rájátszásban elért 

eredmények alapján kérjük fel a részvételre. 

4 Nyeremények 

4.1 Helyezésért járó nyeremények 
A K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság - Hungarian Open: Season 3 során a csapatok a végső 

helyezésüktől függően nyereményekben részesülhetnek, amelyet a HUNESZ biztosít. A nyeremények 

minden esetben pénznyeremények. 

A nyeremények pontos felosztása: 

- 1. hely: 250.000 forint 

- 2. hely: 125.000 forint 

- 3. hely: 75.000 forint 

- 4. hely: 50.000 forint 

4.2 Csoportkörbeli motivációs díjazás 
A csoportkör során minden megnyert szett 4.500 forinttal növeli az adott csapat nyereményét. A 

csoportkör motivációs díjazását a HRLT biztosítja. 

4.3 Különdíjak 
A K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság - Hungarian Open: Season 3 során több különdíj is 

kiosztásra kerül. Minden különdíj a csoportkörbeli teljesítményért kerülnek kiosztásra. 

4.3.1 Egyéni díjak 
Az egyéni díjak kiosztásánál csak azon játékosok lesznek figyelembe véve, akik a csoportkörben 

legalább három szettet végigjátszottak. 

4.3.1.1 Gólkirály 

Az a játékos kapja, aki a csoportkör során a legjobb gól / mérkőzés aránnyal rendelkezik. Jutalom: 

9.000 forint 

4.3.1.2 Játékszervező 

Az a játékos kapja, aki a csoportkör során a legjobb assist / mérkőzés aránnyal rendelkezik. Jutalom: 

9.000 forint 

4.3.1.3 Védőszent 

Az a játékos kapja, aki a csoportkör során a legjobb védés / mérkőzés aránnyal rendelkezik. Jutalom: 

9.000 forint 

4.3.1.4 Mesterlövész 

Az a játékos kapja, aki a csoportkör során a legjobb gól / lövés aránnyal rendelkezik. Jutalom: 9.000 

forint 

4.3.2 Csapatdíjak 

4.3.2.1 Betonvédelem 

Az a csapat kapja, amelyik a csoportkör során a legjobb kapott gól nélküli mérkőzés / összes lejátszott 

mérkőzés aránnyal rendelkezik. Jutalom: 12.000 forint 



5 Általános szabályok 

5.1 Nem közvetített mérkőzésekre vonatkozó szabályok 

5.1.1 Játékszerver adatai 
A mérkőzések gördülékeny lebonyolítása érdekében a mérkőzést mindig a sorsolásban előrébb, vagy 

felül felsorolt csapat hozza létre. Közös megegyezéssel ettől eltérhetnek a megmérkőző felek. A 

játékszerver elkészültét minden esetben jelezni kell az ellenfél csapatkapitányának. A mérkőzés 

játékszervezén alkalmazandó beállítások a következők: 

- Aréna: DFH Stadium 

- Játékosok száma: 3v3 

- Bot Difficulty: No Bots 

- Mutators: No mutators (a Series Length-et sem javasoljuk használni, esetleges technikai 

problémák elkerülése végett) 

- Szerver: Europe 

- Csatlakozás: Név / jelszó. 

5.1.2 Lehetséges résztvevők a szerveren 
A nem közvetített mérkőzéseken a játékszerverre csak az a 3-3 játékos csatlakozhat, aki le fogja 

játszani a mérkőzéseket. Sem cserejátékos, sem coach / edző, sem senki más nem lehet a szerveren. 

Mérkőzéseken belül cserélni nem lehet, ugyanannak a három játékosnak kell lejátszania a teljes best 

of 3 / 5 találkozót. 

5.1.3 Beállítások ellenőrzése 
A mérkőzés indítása előtt a szerverre csatlakozó játékosoknak kötelességük ellenőrizni, hogy minden 

helyesen került beállításra. Ha bármilyen beállítás nem megfelelő (például a szerver nem európai), 

úgy ez ügyben hívja fel a szervert elkészítő csapat figyelmét. Ha egy mérkőzés vagy szett rossz 

beállításokkal került lejátszásra, úgy annak a végeredménye hivatalos. 

5.1.4 Késői megjelenés 
Ha a mérkőzés hivatalos időpontjához képest 10 percen belül nem jelenik meg egy csapat, úgy 

automatikus vereségnek kerül elszámolásra a találkozó. A megjelenő fél a késés tényét 10 perc 

várakozás után jelezheti a szervezőknek. Ettől a szabálytól eltérhet a csapat, amennyiben 

mindenképpen le akarják játszani a találkozót, várakozhatnak tovább is. Ha viszont a 

többletvárakozást követően mégis megjelenik a másik csapat és a mérkőzés lejátszásra kerül, késésre 

hivatkozva már nem kérhető az automatikus győzelem. 

5.1.5 A selejtezők platformja 
A nyílt és a zárt selejtezők a Smash.gg felületén kerülnek lebonyolításra. A végeredményeket a 

smash.gg kezeli, és hirdeti ki a győzteseket. A Smash.gg-ről több információ a 7. fejezetben 

olvashatók. 

5.2 Közvetített mérkőzésekre vonatkozó szabályok 

5.2.1 Játékszerver adatai 
Képernyőre kerülő mérkőzések esetén a játékszervert a szervezők készítik el. A szerver nevét és 

jelszavát privát üzenet formájában kapják meg a csapatok kapitányai. A szerverre ugyanúgy csak az a 

3-3 játékos csatlakozhat, akik lejátsszák a mérkőzéseket. Rajtuk kívül nézőként csak a szervezők 

lehetnek jelen a szerveren. A mérkőzések során a gólokat követő visszajátszások is teljes egészében 

lejátszásra kerülnek. 



5.2.2 Választható arénák 
A mérkőzéseken az első játék során használt aréna a Mannfield (Night), míg az utolsó játék során a 

Champions Fields. A többi játék során az alábbi arénák közül kerülhet kiválasztásra bármelyik: 

- Aquadome 

- Beckwith Park (és bármely alternatívája) 

- DFH Stadium (és bármely alternatívája) 

- Forbidden Temple 

- Neo Tokyo 

- Salty Shores (Night) 

- Utopia Coliseum (és bármely alternatívája) 

- Urban Central (és bármely alternatívája) 

- Wasteland (Sima, Night) 

5.2.3 Eredmény bejelentése 
Az élőben közvetített mérkőzések végeredményét a játékosoknak nem kell hitelesíteniük a mérkőzést 

követően. 

5.3 Technikai problémák esetén alkalmazott teendők 

5.3.1 Internetkapcsolat megszakadása 
Amennyiben bármely csapat játékosával megszakad a kapcsolat, az alábbiak szerint kell eljárni: 

- Legfeljebb 10 másodperc játékidő után a mérkőzést újra kell kezdeni. 

- Legfeljebb 60 másodperc játékidő után, ha nem született még gól, a mérkőzést újra kell 

kezdeni. 

- Egyéb esetben a találkozót végig kell játszani. A mérkőzés közben a csatlakozást elvesztő 

játékos visszaléphet a szerverre. 

5.3.1.1 Nem közvetített mérkőzés esetén 

Az adott játékot követően a kapcsolatot elvesztő játékos csapata 5 perc haladékot kaphat, hogy 

kiegészüljenek. Ha ez nem történik meg, a helyzetet jelenteni kell a szervezőknek, akik döntést hoznak 

a szituációt illetően. 

5.3.1.2 Közvetített mérkőzés esetén 

Élőben közvetített mérkőzésen a mérkőzés alapértelmezetten leállításra kerül, a kapcsolat 

helyreállását követően pedig a mérkőzés „visszapörgetésre” kerül az eredeti gól- és óraállásra is. Ettől 

eltekinteni csak a csapatok közös megegyezésével lehet. 

6 Büntetések 

6.1 Általános büntetési tételek 
Amennyiben egy játékos, vagy csapat a bajnokság során vét a szabályzat ellen, úgy a szervezők 

kénytelenek büntetési tételeket alkalmazni. A büntetési tételek a következők lehetnek: 

- Aktuális mérkőzésen elért esetleges győzelem törlése 

- A győzelmek számának csökkentése 

- Ideiglenes kitiltás az aktuális versenyről 

- Végleges kitiltás az aktuális versenyről 

- Végleges kitiltás az aktuális és minden jövőbeli versenyről 



6.1.1 Játékoscsere szetten belül 
Amennyiben egy csapat nem közvetített mérkőzéseken játékost cserél, vagy más személyeket is 

bevisz a szerverre, úgy az egész szettet elveszítik 2-0 / 3-0 arányban, függetlenül a mérkőzés aktuális 

állásától. 

6.1.2 Sportszerűtlen magatartás 
A sportszerűtlen, toxikus viselkedésért az alábbi büntetési tételek alkalmazandók: 

- 1. alkalom: Illető három mérkőzésre szóló eltiltása, a csapattól levonunk egy győzelmet. 

- 2. alkalom: Az illető a szezon további részében nem léphet pályára, a csapattól levonunk egy 

győzelmet. 

- 3. alkalom: Az illető végleges eltiltásban részesül, a csapattól pedig további két győzelmet 

vonunk le. 

6.1.2.1 A csoportkörre vonatkozó extra szabály 

Amennyiben az adott csapat alapból három fővel nevezett a versenyre, úgy lehetőséget adunk 1 fő 

leigazolására, amelynek határideje a büntetés kihirdetését követő nap 23:59. Ha a csapat nem 

egészül ki három főre, vagy ha egy csapatból legalább két játékos is eltiltást kapott, úgy az adott 

csapat az eltiltások lejártáig minden mérkőzését elveszíti. 

6.1.2.2 Korai kilépés 

Ha egy játékos szándékosan elhagyja a mérkőzést úgy, hogy az még nem ért véget, a kilépés 

időpontjától függően akár a mérkőzés eredményének törlése, valamint a győzelmek számának 

csökkentése is sújthatja a csapatot. A játékszervert csak akkor engedélyezett elhagyni, ha a játék már 

megjelenítette, hogy melyik csapat nyerte meg az adott mérkőzést. Ez egyszerre vonatkozik a győztes 

és a vesztes csapatra is. 

6.1.3 Csalás 
Ha egy játékos, vagy csapat nem megengedett segédeszközöket, csalásprogramokat használnak, vagy 

felhasználójukkal más személy játszik, úgy a teljes csapat végleges kizárásban részesül az aktuális és 

minden jövőbeli versenyről is. Enyhítő, vagy a büntetést felfüggesztő körülmény, ha a szabálysértést 

elkövető játékos csapattársai jelzik a szabálysértés tényét a szervezőknek. 

6.1.4 Visszalépés 
Amennyiben egy csapat a bajnokságtól a bajnokság elindulását követően visszalép, úgy a csapat 

mindegyik játékosa eltiltásban részesül a következő két bajnoki szezonra 

6.1.5 Egyéb 
Az itt nem meghatározott szabálysértések esetében a szervezők fenntartják a jogot, hogy saját 

belátásuk szerint, ellenben következetesen járjanak el. 


