
TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE 
 
1. DENUMIRE: 
Competiția se numește “MGC Fortnite Solo Cup E3”. 
 
2. LOCUL DE DESFĂȘURARE: 
Locație etape calificări: Marsupy Gaming Club (Bulevardul Unirii nr. 14, Bloc 6, Sector 4, 
Tronson III, Parter). 
Locație etape finale (Semifinale, Finala Mică, Finala Mare): Marsupy Gaming Club 
(Bulevardul Unirii nr. 14, Bloc 6, Sector 4, Tronson III, Parter). 
 
3. DATA DE DESFĂȘURARE: 
Concursul se va desfășura pe data de 26.06.2022, începând cu ora 10:00, urmând ca, la 
finalul concursului sa fie desemnați 5 jucători câștigători, în ordinea rezultatelor obținute 
(premiul 1, premiul 2, premiul 3, premiul 4, premiul 5). 
 
4. CONDIȚII DE PARTICIPARE: 
Concursul este cu taxă de participare.  
Taxa de participare este de 40 lei / persoană și va fi achitată la recepția Marsupy Gaming 
Club sau online, pe site-ul nostru. 
 
Data și ora limită a înscrierilor se încheie la finalul zilei de 24.06.2022, ora 23:59. Cererile de 
înscriere ulterioare nu vor fi luate în considerare. 
 
Înscrierea în competiție este finalizată în momentul achitării taxei mai sus menționate, 
precum și în urma furnizării următoarelor detalii ale participanților: 

- nickname 
- număr de telefon 
- adresă de e-mail validă 
- semnarea unui acord de publicare a fotografiilor și filmelor din timpul turneului (care 

va fi semnat doar în etapa finală cu cei prezenți în sală). 
În cazul neprezentării în ziua competiției taxa de participare nu se va returna. 
 
Minorii sub 14 ani trebuie sa fie însoțiți de un părinte sau tutore legal la înscriere. 
Minorii își vor ridica premiul doar prin intermediul tutorelui legal sau al unuia dintre părinți.  
 
La data de 25.05.2022 se va face repartizarea aleatorie a seriilor pe pagina de challenge a 
competiției, iar link-ul se va posta pe paginile noastre de Facebook și Instagram. 
 
În cazul în care un participant întârzie la meciul său mai mult de 5 minute, se consideră meci 
abandonat, iar competiția va continua în lipsa lui. 
 
Pe perioada etapei finale, în sală au voie doar competitorii și supervizorii concursului 
desemnați de MGC. 
 
Gălăgia și orice alt comportament care poate afecta jocul celor care au meci pot aduce 
excluderea din sala de gaming, iar pentru cei care participă, excluderea din competiție. 
 



Regulile interne ale sălii trebuie să fie respectate de toți concurenții. Acestea pot fi citite la 
sediul nostru. 
 
Pe durata desfășurării competiției, injuriile, cât și cuvintele ce aparțin unui vocabular obscen 
și neadecvat unei competiții sunt STRICT INTERZISE, iar folosirea acestora va duce la 
primirea unui avertisment la prima abatere și, la a doua abatere, la eliminarea din competiție 
/ turneu. 
 
Fiecare persoană se face responsabilă de eventualele distrugeri de bunuri sau proprietăți 
provocate cu sau fără voia lui și se obligă să achite contravaloarea acestora la prețul actual 
din comerț. 
 
5. PREMII: 
Se vor acorda 3 premii în bani și 2 premii în pachete de ore la MGC, după cum urmează: 

1. Premiul I: 600 lei + tastatura Aqirys Aludra + mouse Polaris 
2. Premiul II: 450 lei + căști Aqirys Andromeda 
3. Premiul III: 300 lei + mouse Aqirys TGA Alpha 
4. Premiul IV: mousepad Singularity XL + 3 Pachete 8h 
5. Premiul V: 3 Pachete 5h 

 
Banii vor fi oferiți în numerar la premiere și se va efectua oprirea impozitului la sursă (în 
valoare de 10% pentru premiile ce depășesc 600 lei). 
Se vor oferi diplome și cupe doar primelor 3 locuri. 
 
6. STRUCTURA: 

- Turneul se va desfășura în format solo arena custom. 
- Limita de participanți: 63. 
- Se vor face 3 serii a 21 de jucători 
- Se vor juca 2 meciuri / serie. 
- Ocupanții primelor 7 locuri din fiecare serie se vor califica în finală. 
- Finala se va juca între 21 de jucători sub același format.  
- Se punctează în următorul mod: 

a. 1 kill - 1 punct 
b. top 10 - 1 punct 
c. top 5 - 3 puncte 
d. top 4 - 2 puncte 
e. top 3 - 2 puncte 
f. top 2 - 2 puncte 
g. top 1 - 3 puncte 

- În caz de egalitate, se va lua în calcul cine are cele mai multe kill-uri în total.  
- Jucătorii se pot duela din orice moment al jocului. 
- Interzis anonymous mode. 
- Teaming-ul de orice fel conduce la eliminarea participanților din turneu. 
- Interzis uitatul în alt monitor, cine va trișa va fi eliminat din turneu! 

 
7. SUPERVIZORII: 
Concursul va avea supervizori din partea MGC, care se vor asigura ca sunt respectate 
regulile și vor înregistra scorul și câștigătorii jocului / turneului. 



Supervizorii vor fi anunțați participanților în momentul sosirii. 
Supervizorul are dreptul de a întrerupe partida în cazul în care constată că unul dintre 
jucători nu a respectat regulamentul. 
Supervizorul are dreptul de a întrerupe partida în orice altă situație neprevăzută în care se 
constatată lipsa fair-play-ului. 
 
8. DISPOZIȚII FINALE: 
Jucătorii vor posta la finalul meciului un screenshot cu locul și kill-urile obținute pe canalul de 
Discord Marsupy Gaming Club, în secțiunea destinată turneului. 
 
Jucătorii vor primii un rol special și vor avea acces la camerele destinate. 
Jucătorii trebuie să fie pe server pana la data limită, respectiv 24 iunie. 
Pentru a avea acces la camerele de turneu, accesați camera #roluri și selectați Fortnite.  
 
Link-ul canalului de Discord: https://discord.gg/yQBTh2Dgpt  
 
Ne rezervăm dreptul de a modifica prezentul regulament pană la momentul începerii 
concursului. Structura competiției nu va fi modificată. 
 
Dacă aveți sugestii în momentul înscrierii, vă rugăm să le comunicați staff-ului nostru, iar 
dacă vom considera că pot face jocul concurenților noștri mai plăcut, le vom include în 
regulament. 
 
Orice alte situații neprevăzute pe perioada concursului vor fi arbitrate de staff-ul nostru.  
 
Prize Pool-ul poate fi modificat, în funcție de numărul participanților. 
 
În cazul în care se instaurează un nou lockdown (carantină) din cauza pandemiei Covid19, 
concursul va fi amânat. 

https://discord.gg/yQBTh2Dgpt

