1. DENUMIRE:
Competiția se numește “Marsupy Gaming Club Starcraft 2 Ediția 1”.
2. LOCUL DE DESFĂȘURARE:
Locatie runda Calificari: Online
Locatie runda Finala (Finala Losers Bracket, Finala Winners Bracket, 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 (Online): 12 Septembrie, ora 12:00.
Data etapa finala (LAN-MGC): Duminica, 20 Septembrie, ora 12:00.
4. CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Concursul este cu taxă de participare. Taxa de participare este de 20 lei de persoană și va fi achitată
online pe site-ul nostru (https://marsupygamingclub.ro/starcraft2-cup/) prin plata cu cardul pe siteul nostrum prin procesatorul Paylike sau la receptia clubului Marsupy Gaming Club.
Data și ora limită a înscrierilor va fi Joi, 10 Septembrie, ora 24:00. Cererile de înscriere ulterioare nu
vor fi luate în considerare.
Înscrierea în competiție este finalizată în momentul achitării taxei mai sus menționate.
Inscrierea se va face în baza unui nickname (cel din contul de Blizzard), a unui număr de telefon, a
unei adrese de e-mail. Deasemenea, cei ajunsi in etapa finala, vor semna si un acord de publicare a
fotografiilor si filmelor din timpul turneului.
În cazul neprezentării în ziua competiției, taxa de participare NU se va returna.
Concursul este deschis pentru persoanele de orice nationalitate si de orice varsta.
Minorii sub 18 ani își vor ridica premiul doar prin intermediul tutorelui legal sau al părintelui;
Vineri, 11 Septembrie, la ora 18:00 se va face repartizarea aleatorie a celor inscrisi în meciurile
inițiale pe pagina de Challonge a competitiei a competiției iar link-ul se va posta pe pagina
competitiei (https://marsupygamingclub.ro/starcraft2-cup/.
Pentru transparenta totala, repartizarea aleatorie va fi facuta in direct pe contul nostru de Twitch,
Vineri la ora 18:00: www.twitch.tv/marsupygamingclub
Bracket-urile vor putea fi văzute la adresa: https://challonge.com/mgcsc2cupe1
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 etapelor 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.

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:
Fondul de premiere indiferent de numarul de participanti este de 1000 RON. Numarul maxim de
participanti este de 128.
Se vor oferi diplome și cupe doar primilor 3 clasati.
Locul I: 600ron
Locul II: 300ron
Locul III: 100ron
Castigatorul Finalei Mari dintre Winners Bracket si Loosers Bracket se va clasa pe locul I, iar
pierzatorul pe locul II.
Pierzatorul Finalei Losers Bracket se va clasa pe locul III.
6. STRUCTURA:
Competitia se va desfasura in format Single Tournament, de tip Double Elimination (Eliminare
dubla).
Etapa de calificare se va juca online, Best of 1 (BO1).
Semifinalele (Finala Winners Bracket si Finala Losers Braket) se va juca pe lan la MGC, Best of 3
(BO3). Finala Mare (Winners Bracket vs Losers Braket) se va juca tot pe LAN la Marsupy Gaming
Club in sistem BO5.
7. REGULI DE JOC:
In etapa online de calificare, jucatori care au meciuri de disputat se vor adauga pe contul de Blizzard
si vor raporta scorul la final pe serverul nostru de discord. In cazul in care scorul nu se raporteaza,
concurentii vor fi sunati.
Canal Discord: https://discord.gg/fQqHCYp
In timpul unui meci este interzisă ieșirea voită din joc sau orice altă acțiune care întrerupe voit jocul
sau scoate adversarul din ritm.
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. DISPOZIȚII FINALE:
In caz de Lockdown, finala se va desfasura online.
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
sau mai corect, le vom include în regulament.
Orice alte situații neprevăzute pe perioada concursului vor fi arbitrate de staff-ul nostru.

