
ZASADY TURNIEJU BEST ZED PL 
Niektóre zasady zostały zmienione w porównaniu z pierwotną wersją (LINK). Zostały one oznaczone czerwonym kolorem. 

Ogólne zasady i informacje: 

 Organizatorem turnieju jest portal internetowy HOW2WIN.PL. W celu zadania pytao, problemów 

lub sugestii prosimy skontaktowad się na adres e-mail organizatora: kuszlyk@onet.pl 

 Celem turnieju jest wskazanie najlepszego gracza grającego Zedem w Polsce oraz dostarczenie 

sporej ilości pozytywnych emocji uczestnikom turnieju i oglądającym stream 

 Uczestnikami turnieju mogą byd tylko gracze z 30. poziomem Przywoływacza 

 Turniej odbywa się na serwerze EUNE 

 Gry będą rozgrywad się na mapie Summoner’s Rift na górnej alei 

 Jedynym dostępnym bohaterem do gry jest Zed 

 Zwycięzcą meczu zostanie Przywoływacz, który: 

o Jako pierwszy przeleje pierwszą krew 

o Jako pierwszy zniszczy wrogą wieżę na górnej alei 

o Uzyska przewagę 30 stworów nad przeciwnikiem po minimum dziesięciu minutach gry 

Zapisy i eliminacje: 

 Zapisy kooczą się 20 listopada 2013 roku, drabinka turniejowa zostanie podana dzieo później 

 W eliminacjach może uczestniczyd maksymalnie 1024 graczy 

 Wszystkie mecze eliminacyjne odbywają się 22 listopada od godziny 17.00. Dokładne godziny 
spotkao będą przedstawione na stronie drabinki przy odpowiednich rundach turnieju. Bardzo 
prosimy o znalezienie tych kilku godzin na rozegranie wszystkich gier eliminacyjnych. Planujemy 
wyłonid 128 finalistów właśnie w dniu eliminacji 

 W eliminacjach każdy Przywoływacz otrzyma losowego przeciwnika. Po rozegraniu jednego meczu 
zwycięzca ma obowiązek zrobienia screena potwierdzającego jego zwycięstwo oraz pokazania go na 
oficjalnym IRC’U turnieju (Adres: KLIK Nazwa kanału: #h2w) 

o W przypadku pominięcia wysłania screena mecz należy powtórzyd 
o Mecze rozgrywają się w systemie Best Of 1 (BO1), czyli do jednej wygranej 
o Kwestie sporne gracze rozstrzygają między sobą na podstawie regulaminu lub z pomocą 

organizatora. 
 W przypadku, gdy oboje gracze zgłoszą rozbieżne wyniki, decyzję o tym, kto 

przechodzi dalej podejmuje organizator na podstawie zgłoszonych oświadczeo 
 Jeżeli żaden z graczy nie zgłosi wyniku w ciągu 60 minut po ustalonej godzinie, 

oznacza to, że nie stawili się na mecz i oboje są dyskwalifikowani 
 Dopuszczalny czas spóźnienia to 20 minut. Po tym czasie gracz ma obowiązek zgłosid 

fakt niestawienia się na mecz jego przeciwnika 

Fazy finałowe:  
 Fazy finałowe będą odbywad się w dniach 23 (sobota) oraz 24 (niedziela) listopada. Po pierwszym 

dniu wyłonimy ósemkę najlepszych graczy, którzy zagrają w niedzielę. W drugim dniu odbędą się 

dwierdfinały, półfinały, mecz o trzecie miejsce oraz finał 

o Wszystkie mecze w fazie finałowej odbywają się od godziny 14.00 

 W fazach finałowych uczestniczy 128 graczy 

o W sobotę mecze odbywają się w systemie Best Of 3, czyli do dwóch wygranych (BO3) 
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o W niedzielę dwierdfinały i półfinały odbywają się w systemie Best Of 3 (BO3). Mecz o trzecie 

miejsce oraz finał będą rozgrywane w systemie Best Of 5 (BO5), czyli do trzech wygranych 

o Terminy meczów będą ustalane wcześniej. W miarę możliwości prosimy o bycie gotowym do 

gry nawet 15 minut przed ustaloną godziną (czym wcześniej, tym lepiej) 

 Dopuszczalne jest maksymalnie 10-minutowe spóźnienie. Przekroczenie tego czasu 

grozi oddaniem jednej gry przeciwnikowi. Spóźnienie 20-minutowe skutkuje 

przegraniem całego pojedynku i jest uznawane jako walkower 

Pozostałe informacje: 

 Nie można opuścid górnej alei poza granice czerwonej linii (LINK) 

o W przypadku ucieczek oraz pościgów zasięg jest lekko zwiększony (LINK) 

o Zabijanie stworów w dżungli jest zabronione 

 W przypadku różnych błędów lub rozłączeo gra może zostad powtórzona, o ile wynik nie jest już 

jasno przesądzony dla jednego z graczy (~25% zdrowia wieży, 20 stworów przewagi po siódmej 

minucie gry, ~30% zdrowia opuszczającego) 

o Po dziesiątej minucie gry powtórzenie jest niemożliwe 

o Są dopuszczalne maksymalnie 3-minutowe pauzy dla każdej ze stron. Zakazane jest 

używanie pauz w trakcie starcia z przeciwnikiem 

 Mecze w fazie finałowej będą stremowane 

 How2Win zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wywiadów z uczestnikami oraz nagrywania 

meczów (do późniejszego uzyskania VOD-ów) 

o Niedozwolone jest streamowanie gier z innych źródeł (jeśli jest to uczestnik turnieju, zostaje 

on automatycznie dyskwalifikowany) 

 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych zasad. Każdy z uczestników zostanie o tym 

poinformowany 

 Przydatne linki: 

o Zapisy: http://how2win.pl/best-zed-pl-zapisy/ 

o Nagrody: http://how2win.pl/best-zed-pl-nagrody/ 

o Drabinka + szczegółowe informacje: http://how2win.pl/best-zed-pl-drabinka-szczegolowe-

informacje/ 

o Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/608162182558225/ 
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