
TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE 
1. DENUMIRE:  
Competiția se numește “Marsupy Gaming Club CSGO 1V1 Cup Ediția 2”.  
 
2. LOCUL DE DESFĂȘURARE:  
Locatie etape calificari: Online 
Locatie etape Finale (Semifinale, Finala Mica, Finala Mare) : Marsupy Gaming Club, din Calea 
Victoriei Nr. 155 Bl. D1 Tronson 8 et. 7 Bucuresti Sector 1. 
 
3. DATA DE DESFĂȘURARE:  
Data etape calificari: Sambata, 26 Septembrie ora 12:00 
Data etape Finale (Sferturi, Semifinale, Finala Mica, Finala Mare) : Marsupy Gaming Club, din Calea 
Victoriei Nr. 155 Bl. D1 Tronson 8 et. 7 Bucuresti Sector 1. 
 
4. CONDIȚII DE PARTICIPARE:  
Concursul este fara taxă de participare. Inscrierea se face pe faceit pe pagina competitiei: 
https://www.faceit.com/en/organizers/371c69d4-c518-493d-a3c6-
afc574fc81e1/marsupygamingclub 
 
Nu există limită de vârstă. 
 
Minorii sub 14 ani trebuie sa fie însoțiți de un părinte sau tutore legal in etapa finala;  
Minorii sub 18 ani își vor ridica premiul doar prin intermediul tutorelui legal sau al părintelui;  
 
Competitia va fi hostata pe platforma Faceit: https://www.faceit.com/en/organizers/371c69d4-
c518-493d-a3c6-afc574fc81e1/marsupygamingclub  
 
Clientul Faceit Anticheat este obligatoriu. Cine nu il are instalat, nu va putea fi primit in concurs. In 
etapa online, Faceit si implicit prin programul lor de Anthicheat este singura autoritate ce poate 
interveni in desfasurarea meciurilor. 
 
În cazul in care un participant întârzie la meciul său mai mult de 10 minute, se consideră meci 
abandonat iar adversarul care a fost prezent va merge mai departe.  
Pe perioada etapei finale, in 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 respectate de toți concurenții. Ele se pot citi în sediul nostru.  
Pe durata desfășurării competiției injuriile, cât și cuvintele ce aparțin unui vocabular obscen și 
neadecvat unei competiții sunt STRICT INTERZISE, folosirea acestora vor duce la primirea unui 
avertisment, iar 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:  
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Se vor acorda 3 premii în bani după cum urmează:  
- Premiul I: 600ron 
- Premiul II: 300ron 
- Premiul III: 100ron 
(Banii vor fi oferiți numerar la faza de premiere, se va efectua oprirea impozitului la sursă în valoare 
de 10% la premiile ce depășesc 600 lei. ) 
Se vor oferi diplome și cupe doar primelor 3 locuri. 
 
6. STRUCTURA:  
Se va juca 1v1.  
Numărul maxim de participanți este 128.  
Competiția Marsupy Gaming Club CSGO 1V1 Cup Ediția 2 va fi hostată pe interfața Faceit și se va 
desfasurata în sistem de Single Elimination (Single Bracket).  
Fiecare etapă va consta într-un singur meci cu excepția semifinalelor si finalelor, care se vor juca în 
sistem BO3.  
 
7. REGULI DE JOC:  
Este interzisă ieșirea voită din joc sau orice altă acțiune care întrerupe voit jocul.  
Se va juca în harta ……………….., mod de joc competitiv. Cine ajunge primul la …… runde , câștigă 
meciul.         
 
8. 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 dacă 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.  
 
9. SETĂRILE JOCULUI:  
Game mode: 1v1 
Max rounds: 30 
Maps voting pool: Aim Map, Aim Map CL, Aim Map2 Go, Aim Ak47 v2, Aim 9h Ak, Aim FACEIT Clean, 
Aim FACEIT NoAwp, Aim Redline 
Game Server Location: AimEU, Germany 
 
10. DISPOZIȚII FINALE:  
Ne rezervăm dreptul de a modifica prezentul regulament pană la momentul începerii concursului. 
Structura competiției nu va fi modificată. Daca aveți sugestii în momentul înscrierii, vă rugam 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. 
 


