Regulamin rozgrywek rankingowych Star Wars LCG
Postanowienia ogólne
Niniejszy dokument jest zbiorem wszystkich zasad
obowiązujących podczas organizacji sankcjonowanych
turniejów w grę karcianą Star Wars LCG.

Zasady organizacji turniejów
lokalnych
Celem zorganizowania turnieju lokalnego organizator musi
zgłosić turniej na platformie rankingowej. W celu uzyskania
dostępu do platformy należy przesłać zgłoszenie na adres
starwars@galakta.pl. Po przyznaniu dostępu OT będzie
mógł zgłaszać turnieje rankingowe za pośrednictwem
strony:
http://starwars.galakta.pl/
Zgłaszając turniej na platformie rankingowej OT musi podać
następujące informacje:
• nazwa turnieju
• data oraz miejsce przeprowadzenia turnieju
• godzina rozpoczęcia
• liczba dostępnych miejsc
• system rozgrywek
• wpisowe (ustalane indywidualnie przez organizatora)
• organizator
• kontaktowy adres e-mail i/lub numer telefonu, na który
można przekazać zgłoszenie udziału
• sędzia
Turniej lokalny należy zgłosić co najmniej tydzień wcześniej.
Wydawnictwo Galakta zastrzega, że w przypadku kilku
zgłoszeń z jednego miasta, status sankcjonowanego turnieju
lokalnego mogą otrzymać tylko dwa turnieje
w danym tygodniu.
Turnieje nie mogą się odbyć w tym samym dniu.
W przypadku nakładających się terminów zostaną
zaproponowane inne.
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Pierwszeństwo w organizacji turniejów lokalnych
w danym mieście mają sklepy, oraz osoby, które już
współpracowały z wydawnictwem podczas organizacji
turniejów.
Na każdym turnieju musi być wyznaczony Sędzia,
odpowiedzialny za prawidłowy przebieg rozgrywek,
udzielanie odpowiedzi na pytania związane z zasadami oraz
rozstrzyganie ewentualnych kwestii spornych.
Sędzia ma obowiązek mieć przy sobie oficjalną instrukcję
oraz najnowszą wersję FAQ. Na Sędziego może zostać
wybrana osoba dobrze znająca zasady oraz mająca duże
doświadczenie związane z grą.
Podczas turnieju lokalnego decyzje podjęte przez tę osobę
są wiążące
Turnieje są organizowane zgodnie z Zasadami turniejowymi
znajdującymi się na stronie internetowej:
http://galakta.pl/download/Star%20Wars%20LCG%20
Zasady%20Turniejowe.pdf
W przypadku turniejów, w których bierze udział mniej
niż 20 graczy, należy zignorować zapis głoszący,
że Organizator Turnieju może brać w nim udział pod
warunkiem obecności innego Organizatora. Podczas
turniejów OT/Sędzia mogą normalnie brać udział
w prowadzonych rozgrywkach.

Maksymalna liczba rund
podczas turnieju
Podczas turnieju może być zorganizowana określona liczba
rund.
Dopuszczalna maksymalna liczba rozgrywanych rund
jest zależy od liczby uczestników turnieju i prezentuje się
następująco:
• od 6 do 8 uczestników: 4 rundy
• od 9 do 16 uczestników: 5 rund
• od 17 do 32 uczestników: 6 rund
• powyżej 32 uczestników: 7 rund + TOP 8
W przypadku przekroczenia przez organizatora
dopuszczalnej liczby rund, wszystkie mecze rozgrywane
powyżej wskazanej liczby zostaną usunięte i tym samym nie
będą uwzględniane w rankingu.

Ranga turnieju
W zależności od spełnionych warunków turniej może
zostać przypisany do jednej z trzech rang:
•

- turniej lokalny

•

- duży turniej

•

- turniej mistrzowski

Zasady przyznawania rangi

Sankcjonowanie - System
rankingowy
Przyznanie turniejowi statusu sankcjonowanego
umożliwia uwzględnienie jego wyników w ogólnopolskim
systemie rankingowym.
OT/Sędzia jest zobowiązany wprowadzić wyniki
sankcjonowanego turnieju do formularza znajdującego
się na stronie internetowej:
http://starwars.galakta.pl/

Rangę dużego turnieju otrzymać może turniej, który
spełni wszystkie wymagania turnieju lokalnego,
a ponadto:

aby mogły zostać one uwzględnione w ogólnopolskim
rankingu.

- musi zostać zgłoszony z co najmniej trzytygodniowym
wyprzedzeniem

Organizator ma na wprowadzenie wyników 10 dni - po
tym terminie turniej jest usuwany z bazy, co skutkuje
utratą statusu turnieju sankcjonowanego.

- weźmie w nim udział przynajmniej 24 uczestników
- rozegranych zostanie co najmniej 5 rund
- ostateczną decyzja odnośnie nadania turniejowi rangi
dużego należy do administratora turnieju. Do rangi
dużego turnieju wstępnie zalicza się turnieje takie
jak Mistrzostwa sklepu itp. W razie wątpliwości czy
dany turniej może zaliczać się do rangi dużego należy
skontaktować się z administratorem rankingu.

Udział w turnieju wliczającym się do rankingu jest
równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na
jego rejestrację w bazie danych rankingu i publikację
wyników na stronie rankingu.

Premia dla zwycięzców
turniejów

Rangę turnieju mistrzowskiego otrzymać może turniej,
który spełni wszystkie wymagania dużego turnieju,
a ponadto:

W sezonie rankingowym będą przyznawane premie
punktowe dla najlepszy trzech uczestników każdego
turnieju, w którym brało udział przynajmniej
8 zawodników.

- musi zostać zgłoszony z co najmniej czterotygodniowym
wyprzedzeniem

W turniejach gdzie liczba uczestników jest większa niż
11, obowiązują następujące premie punktowe:

- weźmie w nim udział przynajmniej 32 uczestników

• w turniejach ze średnim rankingiem uczestników
poniżej 1040:

- rozegranych zostanie co najmniej 6 rund
- ostateczną decyzja odnośnie nadania turniejowi rangi
mistrzowskiego należy do administratora turnieju.
Do rangi turnieju mistrzowskiego wstępnie zalicza
się turnieje takie jak Mistrzostwa Polski, mistrzostwa
regionalne itp. W razie wątpliwości czy dany turniej
może zaliczać się do rangi mistrzowskiego należy
skontaktować się z administratorem rankingu.
W sytuacji, gdy warunki dla danej rangi nie zostaną
spełnione, ranga turnieju zostanie odpowiednio obniżona.

Warunki sankcjonowania
turnieju

1. +10 2. +6

3. +4,

• w turniejach ze średnim rankingiem uczestników
pomiędzy 1040 a 1099:
1. +15 2. +10 3. +7
• oraz w turniejach ze średnim rankingiem uczestników
powyżej 1100:
1. +20 2. +14 3. +10
• Natomiast w turniejach z liczbą graczy w zakresie
8 - 11 premię punktową dla najlepszej trójki jest zawsze
stały:
1. +6

2. +4

3. +2

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 „Maksymalna liczba
rund podczas turnieju lokalnego”. Jeśli na turnieju nie
stawi się wymagana, minimalna liczba uczestników,
OT ma obowiązek zgłosić ten fakt w ciągu 10 dni, aby
turniej mógł zostać usunięty z bazy.

W przypadku wszelkich pytań, sugestii lub uwag prosimy o kontakt pod adresem:
starwars@galakta.pl
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