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STAR WARS PRZEZNACZENIE
O PUCHAR GALAKTY W SEZONIE I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

LICZBA RUND PODCZAS TURNIEJU LOKALNEGO

Niniejszy dokument jest zbiorem zasad obowiązujących
w sezonie I 2017, podczas organizacji sankcjonowanych
turniejów w grę Star Wars: Przeznaczenie.

Podczas każdego turnieju lokalnego muszą zostać
rozegrane co najmniej 3 rundy. Maksymalna
dopuszczalna
liczba
rund
jest
bezpośrednio
uzależnione od liczby uczestników turnieju i prezentuje
się następująco:

Sezon 2017 będzie trwał od 06.03.2017 do
18.06.2017. Turnieje organizowane w tym sezonie
mogą mieć status turniejów lokalnych lub imperialny.
Zasady turniejów danego rodzaju są regulowane
przez ten dokument. W turniejach sankcjonowanych
mogą uczestniczyć jedynie osoby zarejestrowane na
stronie przeznaczenie.galakta.pl. Przed turniejami
niezarejestrowani gracze będą mieli możliwość
rejestracji za pomocą specjalnego formularza
dostępnego u Organizatora Turnieju.

od 6 do 7 uczestników: 4 rundy

•

od 8 do 16 uczestników: 5 rund

•

od 17 do 32 uczestników: 6 rund

•

powyżej 32 uczestników: 7 rund

Liczba rund może zostać podzielona pomiędzy rundy
szwajcarskie a pucharowe zgodnie z oficjalnymi
zasadami turniejowymi. W przypadku przekroczenia
przez organizatora dopuszczalnej liczby rund, wszystkie
mecze rozgrywane powyżej wskazanej liczby zostaną
usunięte i tym samym nie będą uwzględniane w rankingu.

Po zakończeniu sezonu odbędzie się turniej finałowy
o Puchar Galakty.

TURNIEJE LOKALNE

WARUNKI SANKCJONOWANIA TURNIEJU LOKALNEGO

Turnieje sankcjonowane mogą być zgłaszane przez
Organizatorów Turniejów (OT). Regulamin przeznaczony
dla OT znajduje się na stronie przeznaczenie.galakta.pl
w zakładce „Informacje-Dokumenty”.

Aby turniej mógł uzyskać status sankcjonowanego
musi wziąć w nim udział co najmniej 6 osób, a liczba
rund rozegranych podczas turnieju musi być zgodna
z zasadami opisanymi w rozdziale „Liczba rund
podczas turnieju lokalnego”. Jeśli na turnieju nie stawi
się wymagana, minimalna liczba uczestników, OT ma
obowiązek zgłosić ten fakt w ciągu 7 dni, aby turniej
mógł zostać usunięty z bazy. Przyznanie turniejowi
statusu sankcjonowanego umożliwia uwzględnienie jego
wyników w ogólnopolskim systemie rankingowym.

Turnieje sankcjonowane muszą być organizowane
zgodnie z Zasadami turniejowymi znajdującymi
się na stronie przeznaczenie.galakta.pl w zakładce
„Dokumenty”.
Turniej lokalny musi zostać zgłoszony co najmniej tydzień
wcześniej. Turnieje sankcjonowane w jednym mieście nie
mogą się odbywać w tym samym dniu. W przypadku
nakładających się terminów zostaną zaproponowane
inne. Pierwszeństwo w organizacji turniejów lokalnych
w danym mieście mają sklepy, oraz osoby, które już
współpracowały z wydawnictwem.
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•

OT/Sędzia jest zobowiązany wprowadzić wyniki
sankcjonowanego turnieju za pomocą specjalnego
panelu administratora. OT ma na wprowadzenie wyników
10 dni po tym terminie turniej jest usuwany z bazy, co
skutkuje utratą statusu turnieju sankcjonowanego
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TURNIEJE IMPERIALNE
ZASADY ORGANIZACJI TURNIEJÓW IMPERIALNYCH
Turnieje imperialne będą są to z założenia większe
turnieje, które mają na celu przyciągnąć graczy z całej
Polski, a nie tylko z danego regionu. Prawo do ich
organizacji przysługuje OT.
Celem organizowania dużego turnieju należy przesłać
zgłoszenie na adres przeznaczenie@galakta.pl. Turniej
imperialny musi zostać zgłoszony przynajmniej miesiąc
przed datą wydarzenia. Ostateczna decyzja o przyznaniu
turniejowi statusu imperialnego należy do wydawnictwa
Galakta i jest uzależniona przede wszystkim od
aktywności sceny turniejowej w danym regionie. Turniej
imperialny może posiadać inną strukturę turnieju niż ta
przewidziana dla turniejów lokalnych, jednak musi być
ona uzgodniona z wydawnictwem.
W turniejach imperialnych w przypadku gdy liczba
uczestników wyniesie przynajmniej 32 osoby gracze
będą zdobywać i tracić większe wartości punktowe do
rankingu za wygrane i przegrane gry. Punkty bonusowe
za miejsca na podium również będą większe.
Turnieje imperialne nie są turniejami regionalnymi
(Regional Championship) w programie Fantasy Flight
Games – Organized Play. Jednak turnieje regionalne
w programie FFG będą mogły być zaliczane jako
turnieje imperialne.

RANKING GALAKTY A PROGRAM „ORGANIZED
PLAY” FANTASY FLIGHT GAMES
Turnieje będące częścią systemu Fantasy Flight Games
(Mistrzostwa Sklepu, Mistrzostwa Regionu) mogą być
turniejami sankcjonowanymi w rankingu. W takich
przypadkach obowiązują zasady organizacji tych
turniejów (jeżeli posiadają swoje specyfikacje) i muszą
być zgodne z oficjalnymi zasadami turniejowymi.

TURNIEJ FINAŁOWY O PUCHAR GALAKTY
Po skończeniu obecnego sezonu zostanie rozegrany
turniej finałowy w Krakowie dla 32 najlepszych graczy
rankingu. Turniej ten nie będzie liczony do rankingu
i będzie miał za zadanie wybrać Mistrza sezonu.
Szczegóły dotyczące tego turnieju będą podane
ogłoszone minimum miesiąc przed turniejem.
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