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1. Definicje 

1.1. Uczestnicy 
Uczestnikiem ESL Pro Series jest druŜyna lub zawodnik. KaŜdy z zawodników druŜyny jest 
uczestnikiem rozgrywek, niezaleŜnie od tego czy brał udział w meczach. Uczestnik nie moŜe 
przynaleŜeć do więcej niŜ jednej druŜyny biorącej udział w ESL Pro Series w tym samym czasie. 

1.2. Organizator ESL Pro Series 
Organizatorem ESL Pro Series w Polsce jest firma Sporty Elektroniczne Sp. z o.o.. Organizator ESL Pro 
Series wyznacza administratorów prowadzących struktury ligowe, a w szczególnych przypadkach 
podejmuje wiąŜące decyzje. 

1.3. Administrator ESL Pro Series 
Administratorzy rozgrywek ESL Pro Series, to osoby wyznaczone do przeprowadzenia rozgrywek przez 
Organizatora ESL Pro Series w Polsce. Administratorzy organizują struktury ligowe, przeprowadzają 
oraz sędziują mecze. 

1.4. Pozycje w druzynie 
W druŜynie występują następujące pozycje. 

1.4.1. MenadŜer dru Ŝyny 
MenadŜer zespołu musi być osobą pełnoletnią. MenadŜer pełni rolę rzecznika druŜyny i jest 
odpowiedzialny za jej skład oraz oficjalne stanowisko druŜyny w kwestiach spornych i ogłoszeniach 
publicznych. MenadŜer decyduje o wyjściowym składzie na mecz druŜyny. MenadŜer jest 
uprawniony do brania udziału we wszystkich meczach granych przez jego druŜynę. 

1.4.2. Kapitan dru Ŝyny 
Kapitan druŜyny musi zostać wybrany przez MenadŜera druŜyny oraz posiadać ukończone 16 lat. 
Kapitan druŜyny jest jedyną osobą, która moŜe w trakcie meczu wnieść zastrzeŜenie wobec jego 
sędziowania lub organizacji. Kapitan druŜyny jest uprawniony do udziału we wszystkich meczach 
granych przez jego druŜynę. 

1.4.3. Organizator dru Ŝyny 
Organizator druŜyny jest osobą upowaŜnioną do organizacji meczów druŜyny i omawiania ich 
terminarza z administracją oraz przeciwną druŜyną. Organizato druŜyny jest uprawniony  

1.5. Strefa czasowa 
Wszystkie czasy dla rozgrywek ESL Pro Series podawane są w środkowo europejskiej strefie czasowej 
Central European Time (CET). 

1.6. Sezon rozgrywek 
Sezon ligowy rozpoczyna i kończy się wraz z ogłoszonymi terminami. Dla uczestników baraŜy, sezon 
ligowy kończy się po rozegraniu baraŜy ESL Pro Series.  

1.7. Tydzień kolejki ligowej 
Jeśli organizatorzy nie zdecydują inaczej, to tydzień kolejki ligowej rozpoczyna się o godzinie 00:01 w 
poniedziałek, a kończy o godzinie 23:59 w niedzielę tego samego tygodnia. Organizatorzy ESL Pro 
Series mogą narzucać daty spotkań w poszczególnych kolejkach ligowych. 

1.8. Kary i blokady 
Kary, blokady i punkty karne przynawane są za naruszenia regulaminu. 

Punkty karne przyznawane są za naruszenia regulaminu. Za mniejsze przewinienia przyznawane są 
minor penalties, natomiast za powaŜniejsze naruszenia przyznawane są major penalties. 

JeŜeli uczestnik gromadzi sankcje powodujące redukcję nagrody pienięŜnej do 30% w grach solo lub 
35% w grach druŜynowych, zostanie on usunięty z bieŜącego sezonu ESL Pro Series. 

Kary przyznawane w ramach rozgrywek ESL Pro Series mają zastosowanie jedynie w ESL Pro Series. 
Jedynymi wyjątkami są kary za oszukiwanie lub wielokrotne naruszanie regulaminu.  

Kary lub blokady przyznawane w ESL nie mają wpływu na uczestników w ESL Pro Series; jedynym 
wyjątkiem jest blokada za oszukiwanie. W pewnych okolicznościach (np. obraŜanie) gracz  moŜe zostać 
zablokowany na jeden lub więcej meczów za naruszenia regulaminu w ESL. 
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1.9. Miejsce Intel Friday Night Game 
Wydarzenia Intel Friday Night Game odbywać się będą w miejscach publicznych ogłoszonych przez 
organizatora lub w studiu ESL TV. 

2. ZałoŜenia ogólne 

2.1. Zmiany w regulaminie 
Electronic Sports League (ESL) zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozwinięcia regulaminu jeśli 
zajdzie taka potrzeba. W wyjątkowych przypadkach decyzje mogą zostać podjęte bez poparcia 
konkretnym punktem regulaminu. 

2.2. Treści wewn ętrzne 
Zawartość protestów, etykiet wsparcia lub dyskusji z administratorami rozgrywek jest ściśle poufna. 
Publikacja treści wewnętrznych bez pisemnej zgody Organizatora ESL Pro Series, jest zabroniona i 
wiąŜe się z przyznaniem adekwatnych sankcji wobec uczestnika rozgrywek i jego zespołu. 

2.3. Kodeks postepowania 
Uczestnik ESL Pro Series zobowiązuje się zachowywać w odpowiedni sposób oraz z szacunkiem w 
stosunku do innych uczestników, widzow, prasy, ESL TV oraz administracji ESL Pro Series. Za 
zachowania niezgodne z ogólnie przyjętymi normami oraz rywalizacją fair play zostaną przyznane 
adekwatne sankcje i kary. 

2.4. Dodatkowe porozumienia 
Organizatorzy i administratorzy ESL Pro Series nie są odpowiedzialni za dodatkowe porozumienia 
pomiędzy druŜynami lub zawodnikami. Dodatkowo, takie porozumienia są dozwolone wyłącznie jeśli nie 
naruszają Ŝadnej z istniejących zasad obowiązujących w rozgrywkach.  

2.5. Transmisja z rozgrywek 
Wszelkie prawa do transmisji meczów ESL Pro Series naleŜą do Sporty Elektroniczne Sp. z o.o.. 
Zawierają one wszelkie formy przekazu, takie jak: boty IRC, struminie shoutcast, strumienie video, 
HLTV, WaaaghTV, powtórki lub transmisje TV. 

Sporty Elektroniczne Sp. z o.o. moŜe przekazać prawa do transmisji jednego lub wielu meczów osobom 
trzecim lub samym uczestnikom. W takim przypadku transmisja musi zostać ustalone przed meczem z 
głównym administratorem. 

Uczestnik ESL Pro Series nie moŜe odmówic transmisji jego meczu, ani wybrać sposobu w jaki będzie 
on relacjonowany. 

2.6. Zakaz spo Ŝywania alkoholu i narkotyków 
Rozgrywanie meczów ESL Pro Series pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych zabronionych 
prawem uŜywek, jest surowo zabronione. Nie stanowi róznicy, czy zawodnik rozgrywa swój mecz on-line 
lub off-line. Naruszenie tej zasady skutkuje usunięciem zawodnika z rozgrywek ESL Pro Series oraz 
sankcjami w kolejnych sezonach rozgrywek. 

3. Komunikacja  

3.1. Forum ogłosze ń i dyskusji organizacyjnych 
W ligach druŜynowych kaŜdy zespół moŜe wytypować do trzech (3) osób, które będą reprezentować 
druŜynę na forum ogłoszeń i dyskusji organizacyjnych. W ligach 1na1, tylko poszczególni gracze oraz 
organizator z jego druŜyny mają dostęp do forum. JednakŜe w przypadku uczestnictwa w jednej lidze 
1na1 kilku graczy z jednego zespołu, muszą oni wyznaczyć pojedynczego organizatora 
reprezentującego ich wszystkich. 

Forum ogłoszeń i dyskusji organizacyjnych jest jedyną oficjalną formą ogłoszeń informacji od zespołu 
administracyjnego do uczestnikow rozgrywek ESL Pro Series. 

Wszelkie informacje znajdujące się na tym forum są poufne i muszą pozostać utrzymane w tajemnicy 
pomiędzy zespołem adminów a uczestnikami korzystającymi z forum. Informacje lub oświadczenia 
umieszczone na łamach tego forum przez zespół administratorów nie mogą zostać opublikowane 
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(newsy, fora publiczne, itp.), ani przekazane osobom trzecim.  

Uczestnicy nie przestrzegający tej zasady będą karani w zaleŜności od udostępnionej przez nich 
informacji, w formie punktów karnych, blokady lub bezpośredniej dyskwalifikacji. 

3.2. E-mail 
ESL wykorzystuje adresy e-mail wprowadzone w profilu gracza do kontaktu z uczestnikami ESL Pro 
Series. W związku z tym wszyscy uczestnicy rozgrywek proszeni są o umieszczenie działających 
adresów e-mail w swoich profilach oraz systematyczne sprawdzanie skrzynki pocztowej na wypadek 
otrzymania pilnych informacji dotyczących wydarzeń ligowych. 

ESL nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z niedotarcia wiadomości e-mail na skutek 
zaniedbania ze strony adresata polegającego na podaniu adresu do niesprawnej elektronicznej skrzynki 
pocztowej 

3.3. Kanał IRC 
Jako uzupełnienie do forum ogłoszeń i dyskusji organizacyjnych, ESL posiada wewnętrzne kanały IRC 
na QuakeNet. Aby moŜliwa była szybka oraz prosta komunikacja, ESL prosi wszystkich uczestników o 
korzystanie z tych kanałów. Informacje konieczne do korzystania z tych kanałów dostępne są u 
administratorów prowadzacych rozgrywki. 

4. Warunki uczestnictwa w ESL Pro Series 

4.1. Narodowo ść w grach indywidualnych 
ESL Pro Series jest organizowane w róŜnych krajach prowadzących Electronic Sports League. 
Uczestnikami w narodowych rozgrywkach ESL Pro Series mogą być wyłącznie osoby, których miejscem 
zamieszkania jest kraj organizacji turnieju. Zabronione jest branie udziału w rozgrywkach ESL Pro Series 
w dwóch lub większej liczbie państw. 

4.2. Narodowo ść w grach dru Ŝynowych 
Do druŜyny moŜe dołączyć nielimitowana ilość zawodników. JednakŜe w kaŜdym meczu druŜyny moŜe 
wziąć udział maksymalnie 60% zawodników innego obywatelstwa niŜ polskie. W przypadku wystąpienia 
w meczu większej ilości obcokrajowców, druŜyna zostaje ukarana dwoma punktami „mniejszego 
znaczenia” oraz usunięciem jednej „dzikiej karty” do wykorzystania. Ponadto mecz musi zostać 
powtórzony jeśli zwycięska druŜyna była winowajcą. 

śaden z zawodników druŜyny uczestniczącej w polskim ESL Pro Series nie moŜe brać jednocześnie 
udziału w rozgrywkach ESL Pro Series innego kraju. 

4.3. Konto Premium 
Gracze uczestniczący w ESL Pro Series muszą posiadać aktywne Konto Premium przez cały okres 
trwania sezonu ligowego.  

W przypadku, gdy gracz w rozgrywkach indywidualnych nie posiada Konta Premium, zostaje on ukarany 
dwoma punktami karnymi „mniejszego znaczenia” za kaŜdy kolejny tydzień bez posiadania Konta 
Premium.  

W przypadku  zawodników w ligach druŜynowych, zespół zostaje ukarany jednym punktem karnym 
„mniejszego znaczenia” za kaŜdego zawodnika bez Konta Premium za kaŜdy kolejny tydzień. 
Maksymalna liczba punktów karnych przyznawanych na tydzień dla druŜyny wynosi dwa, nawet jeśli 
liczba graczy bez Konta Premium jest wyŜsza. 

5. Profile graczy 

5.1. Zarejestrowane konto ESL 
KaŜdy z zawodników uczestniczących w ESL Pro Series, musi posiadać zarejestrowane i aktywne konto 
w serwisie Electronic Sports League. Zawodnik jest zobligowany do wprowadzenia w swoim profilu 
informacje o Imieniu i Nazwisku, datę urodzenia, obecne miejsce zamieszkania (miasto i kraj) oraz adres 
kontaktowy e-mail. Wszystkie wprowadzone dane mogą zostać ukryte, przez oznaczenie ich jako 
„niepubliczne”. Wyjątek stanowi informacja o Imieniu i Nazwisku, która w przypadku zawodników ESL 
Pro Series musi pozostać widoczna, poprzez oznaczenie jej jako „publiczna”. 
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Zabronione jest posiadanie więcej niŜ jedno profilu gracza w ESL. Zgodne z zasadami zawartymi w 
regulaminie ogólnym uczestnictwa w Electronic Sports League, posiadanie wielu profili jest karane ich 
blokadą oraz przyznaniem punktów karnych „mniejszego znaczenia” w ESL Pro Series.  

5.2. Zmiana nazwy (nick) zawodnika 
KaŜdorazowa zmiana nazwy (nick) zawodnika w jego profilu gracza w serwisie ESL lub w trakcie gry, 
musi zostać zgłoszona i zatwierdzona przez administratorów rozgrywek ESL Pro Series. Nazwa 
zawodnika nie moŜe zawierać Ŝadnej formy nazwy lub skrótu nazwy sponsora. 

5.3. Zdjęcia zawodnika 
Zdjęcie zawodnika znajdujące się w jego profilu gracza, musi być aktualne i wyraźnie ukazywać twarz 
zawodnika. Manipulowanie wyglądem zawodnika na zdjęciu jest zabronione.  

5.4. Konta gry 
KaŜdy z uczestników ESL Pro Series, musi posiadać wpisane konto gry w swoim profilu gracza ESL. Dla 
gry Counter-Strike kontem gry jest SteamID, a dla America’s Army GUID. 

5.5. Punkty karne za niprawidłowo uzupełnione konto  gracza 
W przypadku, gdy profil gracza nie spełnia powyŜszych wymagań, zawodnik będzie ukarany jednym 
punktem karnym „mniejszego znaczenia” za kaŜdy kolejny tydzień, aŜ do czasu uzupełnienia 
wymaganych informacji. 

6. Profile i konta dru Ŝyn 

6.1. Profil dru Ŝyny ESL Pro Series 
DruŜyny występujące w rozgrywkach ESL Pro Series muszą posiadać utworzony, dodatkowy profil 
druŜyny dedykowany ESL Pro Series, pod którym druŜyna nie będzie występowała w Ŝadnych innych 
ligach ESL. Ponadto profil druŜyny ESL Pro Series musi spełniać poniŜsze wymagania. 

• Profil druŜyny ESL Pro Series musi posiadać wgrane, aktualne logo druŜyny.  
• W nazwie rozszerzonej druŜyny moŜe znajdować się nazwa sponsora druŜyny. Stwierdzenia, takie 

jak „dywizja CS” itp.  w nazwie rozszerzonej są zabronione.  
• Profil druŜyny powinien posiadać uzupełnioną i aktualną informację na temat siedziby druzyny w 

postaci miasta, z którego pochodzą zawodnicy lub zarząd druŜyny. 
• W profilu druŜyny musi znajdować się aktualna informacja na temat menadŜera, kapitana i 

organizatoa druŜyny. 

W przypadku braku spełnienia powyŜszych wymagań, druŜyna otrzymuje jeden punkt karny „mniejszego 
znaczenia” za kaŜdy kolejny tydzień bez uzupełnionych lub prawidłowych informacji. 

6.2. Zmiana nazwy dru Ŝyny 
KaŜdorazowa zmiana nazwy druŜyny ESL Pro Series musi zostać zgłoszona głównemu administratorowi 
ligi w celu jej zatwierdzenia. Wykorzystanie i uŜywanie zmienionej nazwy moŜe nastąpić dopiero po 
wydaniu na to zgody przez administrację ESL Pro Series w formie wiadomości e-mail. 

6.3. Prawa własno ści do dru Ŝyny ESL Pro Series 
W kaŜdym kolejnym sezonie ESL Pro Series, Electronic Sports League nadaje licencję uczestniczącym 
druŜynom. W większości przypadków są to druzyny ESL Pro Series: 

• utrzymujące się w rozgrywkach na podstawie uzyskanych wyników z poprzedniego sezonu, 
• uzyskujące awans podczas rozgrywek baraŜowych pomiędzy ESL Amateur Series a ESL Pro 

Series, 
• uzyskujące awans bezpośrednio z ESL Amateur Series, 
• uzyskujące kwalifikacje do ESL Pro Series poprzez turniej kwalifikacyjny. 

„DruŜynowa licencja ESL Pro Series” posiada okres waŜności przez jeden sezon i musi zostać 
kaŜdorazowo odnowiona przez administrację rozgrywek przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. 

DruŜynowa licencja ESL Pro Series jest przypisana do zarejestrowanego stowarzyszenia, spółki z o.o. 
lub innej formy osoby prawnej. 

JeŜeli druŜyna nie jest reprezentowana przez osobę prawną, administracja ESL Pro Series moŜe 
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powierzyć licencję pojedynczej osobie naleŜącej do druzyny. Posiadaczem druŜynowej licencji ESL Pro 
Series moŜe być wyłącznie menadŜer druŜyny lub osoba przez niego wskazana. Osoba wskazana przez 
menadŜera druzyny musi mieć ukończone 18 lat oraz być członkiem druŜyny przez okres co najmniej 
sześciu miesięcy. Właściciel druŜynowej licencji ESL Pro Series jest odpowiedzialny za wszelkie 
działania, które dotyczą druŜyny.  

W przypadku zmiany nazwy druŜyny i zatwierdzenia jej przez administrację ESL Pro Series właściciel 
licencji jest zobowiązany do podpisania nowej licencji, aktualizowanej o zmienioną nazwę. DruŜyna nie 
moŜe zmienić nazwy do czasu obustronnego podpisania nowej licencji pomiędzy Organizatorem ESL 
Pro Series, a właścicielem druŜynowej licencji ESL Pro Series. 

Właściciel druŜynowej licencji ESL Pro Series jest podmiotem, któremu zostają przekazane nagrody 
oraz zwrot występujących kosztów (np. dojazdów na imprezy off-line) po zakończeniu sezonu ligowego, 
w terminie określonym w regulaminie nagród pienięŜnych i rzeczowych. Właściciel licencji moŜe 
wskazać inną osobę, której zostaną przekazane nagrody, jedynie w formie wiadomości e-mail. 

Zwrot kosztów podróŜy występuje przy wydarzeniach Intel Friday Night Game, a nie występuje przy 
wydarzeniu finałowym ESL Pro Series. 

6.3.1. Warunki przyznania dru Ŝynowej licencji ESL Pro Series 
Organizator ESL Pro Series zastrzega sobie prawo do wydawania licencji zespołowych pod pewnymi 
warunkami. Naruszenie obowiązkowych warunków moŜe skutkować natychmiastowym odebraniem 
licencji. 

6.3.2. Cofni ęcie dru Ŝynowej licencji ESL Pro Series 
Organizator ESL Pro Series ma prawo cofnąć licencję licencjonobiorcy w przypadku łamania 
regulaminowych warunków uczestnictwa w lidze, aktów mających na celu podwaŜanie wiarygodności ligi 
ESL Pro Series, a takŜe niszczenia wizerunku ESL Pro Series. 

6.3.3. Zmiana licencjonobiorcy dru Ŝynowej licencji ESL Pro Series 
Licencjonobiorca moŜe zwrócić się do Organizatora ESL Pro Series o przeniesienie licencji na inną 
osobę fizyczną lub prawną w trakcie trwania sezonu, jeśli istnieją ku temu waŜne powody. WaŜny powód 
musi zostać przedstawiony w formie wiadomości e-mail oraz zaakceptowany przez Organizatora ESL 
Pro Series. Organizator ESL Pro Series zastrzega sobie prawo do odrzucenia prośby o transfer licencji. 

7. Składy dru Ŝyn 

7.1. Zgłoszenie zawodników do kolejnego sezonu ligo wego 
Wszyscy zawodnicy druŜyny muszą zostać zgłoszeni do kolejnego sezonu ligowego wraz z terminem 
zakończenia okienka transferowego, którego data rozpoczęcia i zakończenia jest ogłaszana przez 
administratorów ESL Pro Series dla kaŜdego kolejnego sezonu ESL Pro Series. 

Skład zawodników druŜyny musi zostać zgłoszony do administracji ESL Pro Series poprzez etykietę 
wsparcia. Administratorzy decydują o zakwalifikowaniu zawodnika jako odpowiedniego do wykorzystania 
przez druŜynę po uprzednim sprawdzeniu jego historii i upewnieniu się, Ŝe nie ciąŜą na nim zarzuty 
dyskwalifikujące jego udział w ESL Pro Series. Naruszenie zasady kaŜdorazowego zgłoszenia składu 
zawodników do kolejnego sezonu na tydzień przed finałem ESL Pro Series aktualnie trwającego sezonu 
zostaje ukarane przyznaniem 2 punktów karnych „mniejszego znaczenia”. 

W przypadku, gdy druŜyna nie jest w stanie określić składu zawodników na kolejny sezon ligowy w 
terminie określonym w regulaminie, otrzymuje ona 2 punkty karne za kaŜdy kolejny tydzień bez 
zgłoszonego składu zawodników. JeŜeli druŜyna nie posiada potwierdzonego składu na tydzień przed 
rozpoczęciem pierwszej kolejki ligowej kolejnego sezonu, Organizator ESL Pro Series moŜe 
zadecydować o jej wykluczeniu z sezonu ligowego ESL Pro Series i przeniesieniu do pierwszej dywizji 
rozgrywek ESL Amateur Series oraz wycofaniu druŜynowej licencji ESL Pro Series. W takiej sytuacji 
miejsce wycofanej druŜyny zajmuje pierwsza z druŜyn ESL Amateur Series, która nie uzyskała 
kwalifikacji w turnieju baraŜowym. 

7.2. Zmiany składu zawodników dru Ŝyny i nowi zawodnicy w dru Ŝynie 
W trakcie trwania jednego sezonu ESL Pro Series kaŜda z druŜyn moŜe dodać maksymalnie 3 nowych 
zawodników. Ostateczny termin dodawania nowych zawodników do druŜyny upływa wraz z terminem 
zakończenia okienka transferowego. Zawodnicy dodani po upłynięciu tego terminu do druŜyny są 
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traktowani jako całkowicie nowi zawodnicy druŜyny i obowiązuje ich standardowa blokada systemowa o 
okresie 10 dni. 

W szczególnych przypadkach termin ogłoszenia składu zawodników druŜyny moŜe zostać przesunięty 
wyłącznie przez Organizatora ESL Pro Series Polska – firmę Sporty Elektroniczne Sp. z o.o.. 

Zawodnicy, którzy naleŜeli juŜ do innej druŜyny ESL Pro Series w tej samej dyscyplinie (grze), nie mogą 
uczestniczyć w rozgrywkach innej druzyny ESL Amateur Series oraz ESL Pro Series, aŜ do zakończenia 
aktualnie trwającego sezonu ligowego. 

KaŜdorazowo, nowy zawodnik druŜyny ESL Pro Series musi zostać zgłoszony administracji rozgrywek 
poprzez etykietę wsparcia. Administratorzy decydują o zakwalifikowaniu zawodnika jako odpowiedniego 
do dodania przez druŜynę, po uprzednim sprawdzeniu jego historii i upewnieniu się, Ŝe nie ciąŜą  na nim 
zarzuty dyskwalifikujące jego udział w ESL Pro Series. Naruszenie zasady kaŜdorazowego zgłoszenia 
nowego zawodnika poprzez etykietę wsparcia zostaje ukarane przyznaniem 2 punktów karnych 
„mniejszego znaczenia”. 

W przypadku, gdy druŜyna nie jest w stanie brać udziału w meczach w skutek braku zakwalifikowanych 
zawodników, Organizator ESL Pro Series moŜe zadecydować o jej wykluczeniu z sezonu ligowego ESL 
Pro Series i przeniesieniu do pierwszej dywizji rozgrywek ESL Amateur Series oraz wycofaniu 
druŜynowej licencji ESL Pro Series. W takiej sytuacji miejsce wycofanej druŜyny zajmuje pierwsza z 
druŜyn ESL Amateur Series, która nie uzyskała kwalifikacji w turnieju baraŜowym. Z tego powodu 
zalecane jest dodanie do składu druŜyny zawodników rezerwowych w celu zabezpieczenia się przed 
moŜliwym odejściem graczy składu podstawowego. 

7.3. Potwierdzenie nowego sezonu 
Uczestnicy rozgrywek, którzy awansowali do ESL Pro Series bezpośrednio lub poprzez baraŜe z ESL 
Amateur Series oraz uczestnicy, którzy nie spadli z ESL Pro Series do ESL Amateur Series, muszą 
potwierdzić swoje uczestnictwo w nadchodzącym sezonie, na trzy tygodnie przed finałem ESL Pro 
Series. 

Po upłynięciu tego terminu, uczestnik otrzymuje jeden punkt karny „mniejszego znaczenia” za kaŜdy 
kolejny tydzień bez potwierdzenia uczestnictwa w ESL Pro Series, przez kolejne 3 tygodnie do momentu 
rozegrania finałów ESL Pro Series, po których brak potwierdzenia uczestnictwa w kolejnym sezonie 
oznacza dyskwalifikację uczestnika. 

W przypadku dyskwalifikacji uczestnika ESL Pro Series przed rozpoczęciem pierwszej kolejki ligowej 
Organizator ESL Pro Series moŜe zadecydować o dopuszczeniu do rozgrywek innego uczestnika, który 
uplasował się miejsce poniŜej zdyskwalifikowanego uczestnika. 

7.4. Potwierdzenie turnieju bara Ŝowego 
Uczestnicty sezonu ESL Pro Series oraz ESL Amateur Series, którzy zakwalifikowali się do turnieju 
baraŜowego, muszą potwierdzić swoje uczestnictwo w turnieju baraŜowym w czasie 7 dni od 
zakończenia regularnego sezonu ESL Pro Series.  

Przy braku potwierdzenia uczestnictwa w turnieju baraŜowym w terminie 7 dni od zakończenia 
regularnego sezonu ESL Pro Series, Organizator moŜe zadecydować o dyskwalifikacji i dopuszczeniu 
do baraŜy innego uczestnika, który uplasował się miejsce poniŜej zdyskwalifikowanego uczestnika. 

7.5. Zawodnicy w turnieju kwalifikacyjnym lub bara Ŝowym  
Turnieje kwalifikacyjne oraz baraŜowe są częścią aktualnie trwającego sezonu ligowego, dlatego teŜ 
obowiązują w nim wszystkie blokady zawodników oraz obostrzenia w ich dodawaniu zdefiniowane dla 
aktualnie trwającego sezonu ligowego. 

DruŜyna biorąca udział w turnieju kwalifikacyjnym lub baraŜowym nie jest upowaŜniona do dodoawania 
nowych zawodników w przerwie pomiędzy końcem sezonu regularnego a początkiem turnieju 
kwalifikacyjnego lub baraŜowego jeśli wcześniej wykorzystała limit dodania maksymalnie 3 nowych 
graczy w trakcie sezonu ligowego. 

JeŜeli druŜyna uzyskała awans do ESL Pro Series poprzez turniej kwalifikacyjny lub baraŜowy, to 
zawodnicy, którzy wzieli udział w meczach druŜyny w turnieju kwalifikacyjnym lub baraŜowym muszą 
wystąpić w jej składzie w nadchodzącym sezonie ligowym ESL Pro Series, do którego zakwalifikowała 
się druŜyna, a jednocześnie zawodnicy ci nie mogą wystąpić w barwach Ŝadnej innej druŜyny ESL Pro 
Series i ESL Amateur Series przez okres trwania sezonu ligowego, do którego uzyskali awans. 
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7.6. Kontrakty graczy 
Niedozwolone jest podpisanie przez gracza kontraktów z kilkoma druŜynami uczestniczącymi w ESL Pro 
Series. Jeśli Organizator uzyska dowody świadczące o zajściu takiej sytuacji, gracz moŜe zostać 
wykluczony z rozgrywek ESL Pro Series. 

8. Opuszenie rozgrywek  

8.1. Zastąpienie uczestnika 
Jeśli uczestnik jest zmuszony do opuszczenia rozgrywek ESL Pro Series w ciągu 3 pierwszy kolejek 
ligowych, zastąpi go uczestnik, który zajął najwyŜszą pozycję w turnieju kwalifikacyjnym lub baraŜowym 
spośród uczestniczących w nim uczestników, którzy nie uzyskli awansu. 

Mecze rozegrane przez uczestnika opuszczającego rozgrywki zostaną w całości rozegrane ponownie 
przez uczestnika zastępującego. Wyniki rozgranych meczów przez uczestnika opuszczającego 
rozgrywki zostają uniewaŜnione, a bonusy meczowe ponownie rozdysponowane w zaleŜności od 
wyników spotkań uczestnika zastępującego. 

8.2. Blokada za opuszczenie ESL Pro Series 
Uczestnik, który opuszcza aktualnie trwający sezon ESL Pro Series jest wykluczony z uczestnictwa w 
kolejnym sezonie. Reguła ta bezwzględnie dotyczy kaŜdego rodzaju opuszczenia rozgrywek, niezaleŜnie 
czy nastąpiło ono w skutek indywidualnej decyzji uczestnika, czy teŜ jego dyskwalifikacji. 

Uczestnicy, którzy opuścili rozgrywki ESL Pro Series mogą przystąpić do ESL Amateur Series w kaŜdej 
chwili, ale ich ponowny awans do ESL Pro Series moŜe nastąpić dopiero po zakończeniu kolejnego (w 
stosunku do momentu opuszczenia) sezonu ligowego. 

8.3. Roszczenia nagród pieni ęŜnych 
Uczestnik opuszczający rozgrywki ESL Pro Series w trakcie trwanie sezonu, traci moŜliwość roszczenia 
sobie nagrody pienięŜnej, którą zgromadził, niezaleŜnie od tego czy opuszczenie rozgrywek nastapiło w 
skutek decyzji własnej, czy teŜ dyskwalifikacji. 

8.4. Usuni ęcie punktów karnych 
Punkty karne przyznane w meczu przeciwko uczestnikowi, który opuścił rozgrywki ESL Pro Series 
zostaja usunięte. Reguła ta nie dotyczy kar przyznanych za oszukiwanie oraz zachowania agresywne 
lub niezgodne z netykietą oraz zasadami kulturalnej dyskusji. 

9. Awanse i spadki  

9.1. Forma kwalifikacji do ESL Pro Series 
ESL Amateur Series jest jedyną formą kwalifikacji do ESL Pro Series. Jeśli nie istnieją rozgrywki ESL 
Amateur Series dla gry dodanej do ESL Pro series, Organizator przeprowadzi turniej kwalifikacyjny, 
który odbędzie się przed rozpoczęciem sezonu lub teŜ ustali skład uczestników ESL Pro Series na 
podstawie innej ligi wprowadzanej gry, rozgrywanej w strukturach Electronic Sports League. 

Organizator zastrzega sobie prawod do niedopuszczenia uczestnika do turnieju baraŜowego jeśli w 
przeszłości wykazał się on nieodpowiednim zachowaniem lub brakiem sportowego ducha wymaganego 
w rozgrywkach ESL Pro Series. 

9.2. Zdegradowani uczestnicy 
W przypadku zdegradowania uczestnika z rozgrywek ESL Pro Series, organizacja prowadząca tego 
uczestnika nie jest upowaŜniona do obejmowania innego uczestnika, który zakwalifikował się do 
następnego sezonu. Złamanie powyŜszej reguły moŜe skutkować podjęciem przez Organizatora decyzji 
o dyskwalifikacji wszystkich zaangaŜowanych stron, włącznie z obejmowanym uczestnikiem, który 
uzyskał kwalifikację do ESL Pro Series. 

9.3. Bezpo średnie i po średnie awanse oraz spadki 
Bezpośredni awans do kolejnego sezonu ESL Pro Series uzyskuje dwóch uczestników pierwszej dywizji 
ESL Amateur Series, którzy na zakończenie sezonu zdobyli 1 i 2 miejsce w rankingu. 

Uczestnicy pierwszej dywizji ESL Amateur Series, którzy na zakończenie sezonu uplasowali się na 
pozycjach 3 do 6 oraz uczestnicy ESL Pro Series z pozycji 5 do 6, biorą udział w turnieju baraŜowym, 
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który odbywa się na zakończenie sezonu ligowego w terminie ogłoszonym przez administrację ESL Pro 
Series 

9.4. Uczestnicy o tej samej liczbie punktów  
W przypadku, gdy na zakończenie sezonu ESL Pro Series lub ESL Amateur Series dwóch uczestników 
posiada taką samą liczbę punktów w tabeli ligowej, o ostatecznej pozycji decyduje wynik 
bezpośredniego spotkania pomiędzy tymi uczestnikami. Jeśli wynik bezpośredniego spotkania był 
zbliŜony, czynnikiem decydującym jest łączna liczba wygranych rund/ map.  

10. Terminy rozgrywek 

10.1. Harmonogram kolejek ligowych  
Na początku sezonu ligowego planowany jest harmonogram kolejek ligowych na cały okres trwania 
sezonu. Harmonogram jest stały, a terminy meczów mogą zostać przełoŜone wyłącznie za pomocą 
dzikiej karty. 

W szczególnych przypadkach Organizator ESL Pro Series moŜe przełoŜyć poszczególne mecze, np. tak 
aby dopasować najciekawsze spotkania, które mają rozegrać się podczas imprezz off-line. 

10.2. Dzika karta 
Uczestnik ESL Pro Series moŜe wykorzystać maksymalnie 3 dzikie karty w trakcie trwania sezonu 
ligowego. Przesunięcie meczu o +/- 1 godzinę nie wymaga uŜycia dzikiej karty pod warunkiem, Ŝe 
administratorzy oraz przeciwnik wyraŜą na to zgodę. Jeśli mecz musi zostać przełoŜony o więcej niŜ 1 
godzinę, konieczne jest uzycie dzikiej karty.  

JeŜeli uczestnik musi przełoŜyć mecz, ale wykorzystał juŜ wszystkie przysługujące mu dzikie karty, 
otrzymuje on 1 punkt karny „większego znaczenia”. 

W przypadku wykorzystania dzikiej karty, administracja ESL Pro Series ustala nową datę meczu w 
terminie kolejki ligowej ustalonej przez regulamin. Przy ustaleniach dotyczących nowej daty 
przełoŜonego meczu, administracja preferuje propozycję daty wystosowaną przez uczestnika, który nie 
wystosował dzikiej karty.   

10.3. Wyjątki w wykorzystaniu dzikiej karty 
Dzika karta nie moŜe zostać uŜyta w przedostatniej i ostatniej kolejce ligowej. Wszystkie mecze tych 
kolejek ligowych muszą zostać rozegrane w domyślnym terminie. 

10.4. Kary za wykorzystanie dzikiej karty 
Wykorzystanie dzikiej karty jest moŜliwe przed rozpoczęciem meczu, ale nie później niŜ na godzinę 
przed jego rozpoczęciem.  

KaŜdorazowe wykorzystanie dzikiej karty w terminie krótszym niŜ 14 dni przed rozpoczęciem meczu, 
skutkuje przyznaniem 1 punktu karnego „mniejszego znaczenia”. Ponadto, wykorzystanie dzikiej karty w 
terminach określonych poniŜej, skutkuje przyznaniem dodatkowych punktów karnych: 

• pomiędzy 48 a 24 godziną przed rozpoczęciem meczu: 1 punkt karny „mniejszego znaczenia”, 
• pomiędzy 24 a 2 godziną przed rozpoczęciem meczu: 2 punkty karne „mniejszego znaczenia”, 
• pomiędzy 2 a 1 godziną przed rozpoczęciem meczu: 3 punkty karne „mniejszego znaczenia”. 

W przypadku, gdy uczestnik nie stawił się na meczu ligowym bez uŜycia dzikiej karny, zostaje przyznany 
mu 1 punkt karny „większego znaczenia”, a z jego konta zostaje usunięta 1 dzika karta. 

11.  Oświadczenia przed i pomeczowe 

11.1. Oświadczenia przedmeczowe 
Uczestnicy ESL Pro Series zobowiązani są do napisania oświadczenia przedmeczowego w okresie od 7 
dni do 24 godzin przed rozpoczęciem meczu. Oświadczenie przedmeczowe dodawane jest poprzez 
funkcję systemową dotyczącą meczu. Oświadczenia przedmeczowe nie są dodawane poprzez funkcję 
komentarzy uŜytkowników do meczu. 

Oświadczenia przedmeczowe muszą składać się z conajmiej 50 słów. 

Dodanie oświadczenia przedmeczowego w czasie krótszym niŜ 24 godziny przed rozpoczęciem meczu, 
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jest karane jednym punktem karnym „mniejszego znaczenia”. Brak oświadczenia przedmeczowego 
przed rozpoczęciem meczu, traktowane jest jako całkowity brak oświadczenia i karane dwoma punktami 
karnymi „mniejszego znaczenia” za kaŜdy mecz, w którym brakowało oświadczenia. 

11.2. Oświadczenia pomeczowe 
Uczestnicy ESL Pro Series zobowiązani są do napisania oświadczenia pomeczowego 30 minut po 
zakończeniu meczu. Oświadczenia pomeczowe dodawane są poprzez funkcję systemową dotyczącą 
meczu. Oświadczenia pomeczowe nie są dodawane poprzez funkcję komentarzy uŜytkowników do 
meczu. 

Oświadczenia pomeczowe muszą składać się z conajmniej 25 słów. 

Dodanie oświadczenia pomeczowego w czasie dłuŜszym niŜ 30 minut od zakończenia meczu, jest 
karane jednym punktem karnym „mniejszego znaczenia”. Brak oświadczenia pomeczowego w czasie 
dłuŜszym niŜ 2 godziny po zakończeniu meczu, traktowane jest jako całkowity brak oświadczenia i 
karane dwoma punktami karnymi „mniejszego znaczenia” za kaŜdy mecz, w którym brakowało 
oświadczenia. 

11.3. Oświadczenia przedmeczowe dla wydarze ń off-line w ramach ESL Pro Series 
Uczestnik wydarzenia off-line w ramach ESL Pro Series (np. Intel Friday Night Game), musi napisać 
oświadczenie przedmeczowe na 48 godzin przed ustalonym terminem rozpoczęcia meczu. 

11.4. Oświadczenia pomeczowe dla wydarze ń off-line w ramach ESL Pro Series 
Uczestnik wydarzenia off-line w ramach ESL Pro Series (np. Intel Friday Night Game), musi napisać 
oświadczenie pomeczowe na 24 godziny po terminie zakończenia meczu.  

11.5. Oświadczenia przedmeczowe dla finałów off-line ESL Pr o Series 
Uczestnik finałów off-line ESL Pro Series, musi napisać oświadczenie przedmeczowe na 48 godzin 
przed ustalonym terminem rozpoczęcia meczów pierwszej rundy. Oświadczenie przedmeczowe dla 
finałów off-line ESL Pro Series powinno zawierać komentarz na temat nadchodzącego meczu pierwszej 
rundy oraz przewidywania dotyczące dalszego przebiegu turnieju finałowego. 

11.6. Oświadczenia pomeczowe dla finałów off-line ESL Pro S eries 
Uczestnik finałów off-line ESL Pro Series, musi napisać oświadczenie pomeczowe na 24 godziny po 
terminie zakończenia meczu. 

12. Skład dru Ŝyny zgłoszony do meczu 

12.1. Termin zgłoszenia składu druzyny 
W dyscyplinach druŜynowych, skład druŜyny musi zostać podany nie później niŜ na 24 godziny przed 
ustalonym terminem meczu. 

12.2. Termin zgłoszenia składu dru Ŝyny dla wydarze ń off-line w ramach ESL Pro Series 
Uczestnik wydarzenia off-line w ramach ESL Pro Series, musi podać skład druŜyny nie później niŜ na 96 
godzin przed ustalonym terminem meczu. 

13. Rozgrywanie meczów 

13.1. Rozpocz ęcie meczu 
Wszystkie mecze ESL Pro Series muszą rozpocząć się o godzinie podanej na stronie przedstawiającej 
nadchodzące mecze lub stronie meczu. Jakiekolwiek zmiany daty meczu muszą zostać zaakceptowane 
przez administrację ligi. Jeśli prośba o zmianę daty zostaje odrzucona, moŜliwe jest wykorzystanie 
dzikiej karty. 

13.2. Opóźnienia 
Uczestnicy meczu zobowiązani są do obecności na wyznaczonym serwerze gry oraz gotowości do gry 
nie później niŜ na 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia spotkania. 

Jeśli uczestnik nie jest obecny i gotowy do gry na 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia 
spotkania, zostaje on ukarany jednym punktem karnym „mniejszego znaczenia”. Jeśli uczestnik nie jest 
gotowy do gry o godzinie rozpoczęcia meczu, otrzymuje on jeden punkt karny „większego znaczenia”, a 
walkower zostaje przyznany na korzyść druŜyny przeciwnej. 
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W szczególnych przypadkach administracja ESL Pro Series moŜe zadecydować o rozegraniu meczu, 
nawet po upłynięciu godziny jego rozpoczęcia. W takiej sytuacji spóźniony uczestnik otrzymuje jeden 
punkt karny „większego znaczenia”, ale mecz jest rozegrany. 

13.3. Wynik meczu 
Wynik meczu musi zostać wprowadzony oraz zaakceptowany przez uczestników natychmiast po 
zakończeniu meczu. Protest do meczu moŜe zostać wystosowany w sytuacji uprzedniego 
zaakceptowania wyniku. 

Uszczestnicy spotkania ligowego zobligowani są do wgrania wszystkich wymaganych mediów z 
zakończonego meczu. 

13.4. Przechowywanie mediów z meczu 
Wszystkie media z meczu (np. zdjęcia i powtórki) muszą być przechowywane przez graczy do dwóch 
tygodni. W przypadku wystosowania prostestu, wszystkie media muszą być przechowywane przez co 
najmniej 2 tygodnie od rozwiązania protestu. Na wniosek administracji ligi naleŜy wgrać wszystkie media 
z meczu na stronę meczu, którego dotyczą. 

13.5. Wytyczne dla protestów meczowych 
Protest moŜe zostać wystosowany do 72 godzin od rozpoczęcia meczu przy uzyciu formularza protestu. 
Wszystkie protesty zgłaszane w inny sposób lub po upłynięciu 72 godzin od rozpoczęcia meczu, będą 
ignorowane. 

Jeśli problemy występują podczas meczu, protest moŜe zostać zgłoszony w trakcie jego trwania, np. w 
przypadku wykrycia złych ustawień serwera. 

Protest jest formą komunikacji pomiędzy administracją a zaangaŜowanymi stronami. W proteście 
dotyczącym dyscyplin druŜynowych, jedyną osobą upowaŜnioną do dyskusji po stronie druŜyny, jest jej 
MenadŜer. KaŜdorazowy udział w proteście zawodnika druŜyny innego niŜ jej MenadŜer jest karane 
przyznaniem jednego punktu karnego „mniejszego znaczenia”. 

Wystosowany protest musi zawierać dokładne informacje o powodzie jego wystosowania. Proste 
stwierdzenie „oni oszukiwali” nie jest wystarczające. Ponadto, wymagane jest aby tekst był poprawnie 
sformatowany i tym samym czytelny dla zainteresowanych stron. 

Wszelkie przejawy agresji lub niekulturalnego zachowania w dyskusji podczas protestu, są karane 
kaŜdorazowo jednym punktem karnym „mniejszego znaczenia” dla druŜyny, której przedstawiciel 
dopuścił się naruszenia tej zasady. 

13.6. Powtórzenie meczu 
Jeśli regulamin nakazuje powtórzenie meczu, strona poszkodowana moŜe zdecydować o jego 
powtórzeniu lub pozostawieniu obecnego wyniku zakończonego spotkania. 

W przypadku, gdy wynik powtórzonego meczu jest gorszy dla strony poszkodowanej niŜ poprzedni 
wynik, nie moŜe ona rościć jego zmiany, a wynik powtórki jest ostateczny. 

14. Wydarzenia off-line 

14.1. Uczestnictwo 
Administracja ESL Pro Series kaŜdorazowo wyznacza mecze, które zostaną rozegrane podczas 
wydarzeń off-line. Uczestnictwo w wydarzeniach off-line jest obowiązkowe. Nie istnieje moŜliwość 
odmowy uczestnictwa w wydarzeniu off-line. JednakŜe, jeśli druŜyna lub gracz mimo wszystko nie jest w 
stanie uczestniczyć w wydarzeniu off-line, zostaje on ukarany jednym punktem karnym „większego 
znaczenia”, a z jego profilu zostaje usunięta moŜliwość wykorzystania jednej dzikiej karty. 

Jeśli odmowa uczestnictwa w wydarzeniu off-line następuje w terminie krótszym niŜ dwa tygodnie od 
wydarzenia, uczestnik zostaje ukarany dwoma punktami karnymi „większego znaczenia”, a z jego profilu 
zostaje usunięta moŜliwość wykorzystania jednej dzikiej karty.  

14.2. Terminarz 
Terminarz wydarzeń off-line w ramach ESL Pro Series zostaje ogłoszony w trakcie trwania sezonu. 
Wszyscy uczestnicy, którzy zostali wytypowani to uczestnictwa w wydarzeniu off-line, zostają o tym 
poinformowani indywidualnie wraz z dokładną godziną, o której muszą stawić się na wydarzeniu.  
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14.3. Nagroda za punktualno ść 
PoniewaŜ terminarz przeprowadzenia wydarzenia off-line jest kluczowym dla powodzenia 
przedsięwzięcia, uczestnicy tych wydarzeń będą nagradzani za punktualność w stawieniu się na miejscu 
wydarzenia oraz sprawnym postępowaniu wg wskazówek prowadzących administratorów podczas jego 
trwania. 

Nagrodą za punktualność uczestnika jest zwrot jego kosztów przybycia na wydarzenie w postaci 100 
PLN na zawodnika druŜyny oraz nagrody za wygrane mecze. Nagroda za punktualność przyznawana 
jest tylko i wyłącznie jeśli uczestnik jest na miejscu zgodnie z ustalonym terminarzem. 

14.4. Kary za spó źnienia 
Spóźnieni uczestnicy wydarzenia są karani brakiem zwrotu kosztów podróŜy, wycofaniem bonusu za 
wygrany lub zremisowany mecz. 

Jeśli uczestnik wydarzenia w dyscyplinie 1na1 nie jest na miejscu wydarzenia na co najmniej 60 minut 
przed ustaloną godziną rozpoczęcia meczu, zostaje on ukarany dodatkowo jednym punktem karnym 
„mniejszego znaczenia” za kaŜde rozpoczęte 30 minut spóźnienia. 

Jeśli uczestnik wydarzenia w dyscyplinie druzynowej nie jest na miejscu wydarzenia na co najmniej 90 
minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia meczu, zostaje on ukarany dodatkowo jednym punktem 
karnym „mniejszego znaczenia” za kaŜde rozpoczęte 30 minut spóźnienia. 

14.5. Miejsce rejestracji po przybyciu 
Wszyscy uczestnicy wydarzenia muszą zgłosić się do punktu kontrolnego natychmiast po przybyciu. 
Oznaczona w punkcie kontrolnym godzina przybycia uczestników jest podstawą do przyznania nagrody 
za punktualność lub ukarania za jej brak. 

14.6. Informacja o godzinie przybycia 
Uczestnicy wydarzenia są informowani indywidualnie o której muszą się stawić aby otrzymać bonus za 
punktualność. 

14.7.  Zmiany wyst ępujących uczestników 
Administracja ligi zastrzega sobie prawy do zmiany uczestników wydarzeń off-line maksymalnie na cztery 
tygodnie przed jej terminem. Zgoda ze strony zaangaŜowanych uczestników nie jest w takiej sytuacji 
wymagana. 

Uczestnicy wydarzenia są informowani indywidualnie o której muszą się stawić aby otrzymać bonus za 
punktualność. 

14.8. Zmiany wyst ępujących uczestników 
ESL Pro Series udostępnia podczas wydarzenia off-line komputery oraz monitory, na których rozgrywane 
są mecze ligowe. Organizacja wszelkiego pozostałego wyposaŜenia leŜy w gestii uczestników 
wydarzenia. 

Organizator ESL Pro Series zastrzega sobie prawo do narzucenia obowiązku wykorzystania określonych 
słuchawek podczas wydarzenia ze względu na moŜliwe udogodnienia z tego wynikające dla samych 
graczy, jak i sprawności przeprowadzenia rozgrywek na scenie. W taki przypadku informacja o 
słuchawkach ukaŜe się przed wydarzeniem i zostanie przekazana jego uczestnikom. 

14.9. Zachowanie podczas meczu 
W momencie rozpoczęcia meczu jego uczestnicy zobligowani są do: 

• wyłączenia telefonów komórkowych oraz innych gadźetów, które mogą zakłócać rozgrywkę, 
• schowania wszelkiego rodzaju jedzenia, 
• schowania wszelkiego rodzaju napojów, na których prezentowane jest logo producenta, 
• kulturalnego zachowania. 

14.10. Wulgarne okrzyki podczas meczu 
Wszelkie objawy agresji i wulgaryzmów podczas meczu są zakazane. Administrator prowadzący mecz 
kaŜdorazowo i indywidualnie ocenia, czy zachowanie uczestnika narusza tą regułę. 

Uczestnik otrzymuje jeden punkt karny „mniejszego znaczenia” kaŜdorazowo i za kaŜdego gracza 
naruszającego tą regułę. 

14.11. Wywiady 
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KaŜdy z uczestników wydarzenia off-line musi wyznaczyć osobę, z którą będą przeprowadzane wywiady 
przed meczem i po jego zakończeniu. Uczestnicy rozgrywek 1na1 są automatycznie wyznaczeni jako 
osoby udzielające wywiadów. 

Spóźnienie lub nieobecność podczas wywiadów jest karana w taki sam sposób, jak spóźnienie lub 
nieobecność podczas meczu. 

14.12. Konferencja prasowa 
Jeśli podczas wydarzenia odbędzie się konferencja prasowa, to kaŜdy z uczestników wytypowany przez 
Organizatora ESL Pro Series jest zobligowany do uczestnictwa w konferencji. 

Wytypowani zawodnicy zostaną zawiadomieni indywidualnie o obowiązku obecności podczas konferencji. 
Spóźnienie lub nieobecność podczas konferencji jest karana w taki sam sposób, jak spóźnienie lub 
nieobecność podczas meczu. 

15. Zasady gry podczas wydarze ń off-line 

15.1. Nośniki danych 
Surowo zabronione jest podlączanie lub umieszczanie nośników danych w komputerze (płyty CD, 
pendrive’y itp.) bez wyraźnej na to zgody administratora rozgrywek. 

KaŜdrazowe złamanie tej zasady karane jest jednym punktem karnym „większego znaczenia”. 

15.2. Czas podł ączenia si ę do komputera oraz czas na rozgrzewk ę 
Uczestnicy meczu na scenie posiadają 5 minut na podłączenie akcesoriów do komputera oraz dodatkowe 
5 minut na rozgrzewkę przed rozpoczęciem meczu. 

Łączny czas 10 minut liczony jest od momentu wpuszczenia uczestników meczu przez administratora na 
scenę. Po upływie 10 minut, mecz zostaje wystartowany przez administratora meczu. 

15.3. Podłączenie akcesoriów do komputera 
Uczestnicy meczu na scenie posiadają 5 minut na podłączenie akcesoriów do komputera. Moment 
podłączenia akcesoriów do komputera kaŜdorazowo odbywa się na znak administratora sędziującego 
mecz. 

15.4. Rozgrzewka przed meczem 
Uczestnicy meczu na scenie posiadają 5 minut na uruchomienie gry, dołączenia się do serwera I krótką 
rozgrzewkę przedmeczową. PrzedłuŜanie rozgrzewki skutkuje przyznaniem 1 punktu karnego „większego 
znaczenia”. 

15.5. Zmiany konfiguracji sterowników graficznych 
W ustawieniach grafiki, wartość "gammy" moŜe zostać ustawiona na maksymalnie 1.60. Dozwolone jest 
takŜe zablokowanie „Synchronizacji pionowej”. Wszelkie inne zaminy są niedozwolone.  

15.6. Sprawdzenie poprawno ści konfiguracji ustawie ń u zawodników 
Administrator ma prawo sprawdzić ustawienia konfiguracji kaŜdego z graczy bezpośrednio przed 
rozpoczęciem meczu. W przypadku nieprawidłowych ustawień konfiguracji gracz lub druzyna zostaje 
ukarana punktami karnymi. 

15.7. Powtórki z meczu 
Po zakończeniu spotkania wszystkie powtórki z meczów zostają zgrane na nosniki pendrive przez 
administratora spotkania. 

15.8. Wgrywanie powtórek z meczu 
ESL zastrzega sobie prawo do wgrania wszystkich powtórek na stronę ESL po zakończeniu imprezy.  
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Prawa autorskie 
 
Wszelkie treści pojawiające się w tym dokumencie są własnością Sporty Elektroniczne Sp. z o.o. lub są 
uŜywane za zgodą właściciela. Nieautoryzowane rozprowadzanie, powielanie, zmienianie lub inne uŜycie 
materiałów zawartych w tym dokumencie, włączając w to obrazy, rysunki, tekst, czy teŜ fotografie, moŜe 
stanowić naruszenie praw autorskich oraz znaków towarowych i być ścigane na mocy prawa karnego i/lub 
prawa cywilnego. 
 
śadna częśc zawartości tego dokumentu nie moŜe być odtwarza w jakiejkolwiek formie ani przechowywana 
w bazie danych lub kopii bezpieczeństwa systemu z wyjątkiem uŜytku osobistego, bez pisemnej zgody 
Sporty Elektroniczne Sp. z o.o.. 
 
Cała zawartość tego dokumentu została podana zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Sporty Elektroniczne 
Sp. z o.o. nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
treści lub plików znajdujących się na naszej stronie http://www.esl.eu w dowolnym czasie bez uprzedniego 
informowania o tym. 


