THEVR PUBG Championship - DUO Cup
Szabályzat
1. Részvételi feltételek
Minden résztvevőnek a regisztrációnál pontosan meg kell adnia az IGN-ét (PUBG nick-jét). Ha egyetlen
karakter is különbözik az igazi nickjétől a versenyen, akkor automatikusan kizárjuk az illetőt. Nincs
kivétel.
•
•

18 év alatt nem lehet indulni a versenyen.
Csak érvényes magyar okmányokkal rendelkező, vagy külföldön élő magyarok vehetnek részt a
versenyen.

•

Discord. A verseny alapértelemzett kommunikációs eszköze.

2. A verseny lefolyása
Selejtező (2017. december 2-3.): 9 csoport (450 csapat) - Minden csoportból a Top10 jut tovább az
Elődöntőbe.
Elődöntő (2017.12.09): 3 csoport (90 csapat) - Minden csoportból a Top 10 jut tovább a Döntőbe
Döntő (2017.12.28): 30 csapat
A selejtezőknél a 450 csapatot 9 csoportra bontjuk szét. Mindegyik csoport 3 kört fog játszani, és a 3 kör
alatt összegyűjtött pontok alapján (lsd. 4. pont) a Top10 csapat jut tovább az Elődöntőbe.
Az elődöntőben 3 csoport játszik, és minden csoport 3 kört fog játszani. A körök alatt összegyűlt pontok
alapján a Top10 csapat jut tovább a Döntőbe.
A döntőben 30 csapat (60 ember) játszik. A döntőbe jutottak 4 kört fognak játszani, és a döntőn elért
pontok alapján dől el, hogy kik lesznek a legjobbak, tehát a selejtezőkről/elődöntőről a csapatok NEM
viszik tovább a pontjukat.
3. Meccs beállítások
Server region: EU
Team: Duo
Player Camera Restriction: First Person Only
Red Zone: OFF
Weather Option: Sunny Weather
Minden más az alapértelmezett beállítás lesz.

4. Pont táblázat
Helyezés

Pont

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-12
13-15
16-20

300
225
190
165
145
130
115
100
85
70
60
50
40

A pontokon felül minden kill 10 pontot ér.
5. Csapat
A Duo kupán csak Duo-k vehetnek részt, tehát egyedüli játékosként nem lehet nevezni. Ez alól nincs
kivétel. Ha az adott kör kezdésekor a szerveren nincs meg a csapatból mindkét játékos, akkor
automatikusan el lesznek távolítva az adott körből.
Ha a csapatból hiányzik egy játékos, és más játékos érkezik a helyére, mint akit alapvetően regisztrált a
csapat, akkor szintén automatikusan eltávolítjuk őket az adott körből. CSAK A REGISZTRÁLT JÁTÉKOSOK
JÁTSZHATNAK.
Játékos cserére 2017.11.25-ig van lehetőség a duocup@thevr.hu email címen jelezve. Minden csapat
csak EGYSZER cserélhet játékost.
6. Játék verzió
Minden játékosnak az éppen aktuális legfrissebb verzióval kell játszania a selejtezőkön, illetve a döntőn
is.

7. Technikai problémák
Ha a valamelyik csapattagnak technikai problémái vannak, esetleg nincs internete, és nem tud
felcsatlakozni a szerverre a megadott időpontban, akkor az adott körből eltávolítjuk a csapatot. Hasonló
hibák miatt NEM indítjuk újra a meccset, és erre hivatkozva nem lehet MEGÓVNI meccset.
Ha a kör közben a duoból egy játékosnak összeomlik a játék, vagy kifagy, akkor lehetősége van a másik
játékosnak folytatni a meccset, illetve a kifagyott játékosnak visszacsatlakozni a meccsbe.
8. Kommunikáció
Az adminokkal való kommunikációra a kupa hivatalos Discord szerverén lesz lehetőség.
9. Streamelés és videórögzítés
A videórögzítés a verseny összes részénél lehetséges.
Streamelés szabályok:
- A selejtezőkön (2017.12.02-2017.12.03) a streamelés megengedett, de a késleltetést (delay) legalább
240 másodpercre állítsd!
- Az elődöntőkön a streamelés semmilyen formában sem megengedett. Hivatalosan streamelve lesz az
egész elődöntő a TheVR Twitch csatornán.
- A döntőkön szintén nincs lehetőség egyedi streamelésre.
10. Kizárást jelent a versenyről
- Bármilyen szoftver használata, aminek a segítségével bárki előnyt szerezhet a többiekkel szemben.
- A ReShade használata TILOS.
- Ha a játék fájljaihoz hozzányúlnak, módosítják esetleg kitörlik.
- Más csapattal összedolgozni vagy folyamatosan kommunikálni a verseny alatt.
- Bármilyen cheat program használata (ez alatt értve a bugok kihasználását is)
- Obszcén, sértő nicknév használata
- A meghirdetett kezdési időpont utáni 5 perc késés
- A hivatalos stream chatjében spoilerezni a meccsről, vagy másokat szídni/megalázni.
- A karakter ruháinak levétele. (Ez a szabály a döntőre és elődöntőre vonatkozik.
Utoljára módosítva: 2017.11.22.

