Lan Estrad: League of Legends - Regler
Version: Senast tillgängliga
Server: EU West
Karta: Summoner’s Rift
Champion Selection: Tournament Draft
Spelsätt: 5vs5
Spelinställningar:
Map: Summoner’s Rift
Team Size: 5
Allow Spectators: Lobby Only
Game Type: Tournament Draft
GENERELLT
Admin har under turneringens gång rätt att uppdatera regler vid behov. Det är spelarnas ansvar
att innan turneringen läst reglerna ordentligt.
Reglerna måste följas av alla som spelar på Lan Estrad inklusive deltagare på lanet som
medverkar i turneringen eller innehar datorplats.
Hur man bestraffas för regelbrott i turneringen beror på regelbrottet. Det är turneringsadmin
som avgör straff.
Varningar och diskvalificering m.m. kan förekomma i form av straff.
Alla deltagare ska bete sig sportsligt och följa fair play under hela tävlingens gång.
Alla som deltar i turneringen måste ha en datorplats. Man får ej deltaga med besökspass eller
spela från annan plats.
Alla spelare måste inställa sig till match senast 15 minuter efter utsatt starttid annars lämnas
walkover eller så kan lagen välja att börja matchen utan att vara fulltaliga.

SPELFORMAT
I gruppspelet kommer grupperna bestå av 3-4 lag.
Matcherna i gruppen spelas som Bo1. Vid vinst får man 3p.
De två bästa i varje grupp avancerar till slutspel. Befinner sig flera lag i gruppen på samma
poäng rankas de enligt inbördes möten.

I slutspelet spelas alla matcher Bo3. Slantsingling avgör vilket lag som börjar på blå sida.

PROBLEM - MISSTANKE OM FUSK ETC.
Vid konflikter, problem eller misstanke om fusk så har man skyldighet spela färdigt matchen.
Efter matchen har man 5 minuter på sig att rapportera eventuella klagomål. Rapporten lämnas
in till turneringsadmin. För att underlätta utredningen är det viktigt att informationen som
lämnas är tydlig.
PROBLEM MED UPPKOPPLING ELLER HÅRDVARA
Om en match skulle avbrytas på grund av problem med hårdvara eller uppkoppling till Internet
ska spelare omgående kontakta en matchadministratör eller personal från Lan Estrad. Det är
spelare och lagets ansvar att i god tid innan matchstart kontrollera sin egna och eventuell lånad
utrustning. Om en spelare kopplas bort från matchen ska spelet pausas efter att
motståndarlaget klart och tydligt kommunicerat att de är inforstådda med att spelet kommer
att pausas. Efter 10 minuter återupptas spelet även om spelare ej har kommit tillbaka in i
spelet.
PAUS
Ett lag får pausa spelet i max fem minuter utan att kontakta en admin först. Sådan paus får
endast ske efter att motståndarlaget klart och tydligt kommunicerat att de är inforstådda med
att spelet kommer att pausas. Efter 5 minuter får spelet enbart pausas om någon spelare
kopplas bort.
Innan spelet återupptas ska båda lagledare godkänna detta genom att skriva "ok" i
chattfönstret.
Paus får aldrig användas i ett scenario som kan ge fördel till ett av lagen.
BESLUT
Lan Estrads turneringsadministration har alltid sista ordet oavsett innehållet i detta dokument.
Beslut kan komma att skilja sig innehållet, eller rent av gå emot innehållet i detta dokument i
fairplay syfte.

