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Wprowadzenie  
 
Oficjalny regulamin polskiej edycji turnieju Red Bull Solo Q ma zastosowanie wobec 
każdego Uczestnika, który bierze udział w tych rozgrywkach w 2020 roku. 
 
Poniżej zostały wymienione najważniejsze postanowienia regulaminu, jednakże nie 
zwalnia to każdego z Uczestników, biorących udział w Red Bull Solo Q od zapoznania 
się z całą treścią regulaminu. 
 
Przystępując do rozgrywek Red Bull Solo Q akceptujesz w całości treść niniejszego 
Regulaminu. 
 
Skrócone zasady  
 

• Każdy Uczestnik musi być obywatelem kraju, w którym odbywa się Turniej 
Kwalifikacyjny Red Bull Solo Q lub mieszkać w tym kraju przez co najmniej 6 
miesięcy. 
 

• Każdy Uczestnik musi posiadać ważne Konto Gry na serwerze związanym z 
danym Turniejem Kwalifikacyjnym Red Bull Solo Q. 

 
• Każdy Mecz Turnieju Kwalifikacyjnego rozgrywany jest w trybie 1 vs 1 na górnej 

alei mapy “Summoner’s Rift”. Mecze Turnieju Kwalifikacyjnego rozgrywane są 
w formacie Best of 1 lub Best of 3 (w zależności od Fazy Turnieju). 

 
• Każdy Uczestnik może zapisać się do wszystkich Turniejów Kwalifikacyjnych 

Red Bull Solo Q. 
 

• Nieograniczona liczba Uczestników może zapisać się do Turnieju 
Kwalifikacyjnego Red Bull Solo Q – następnie 2048 pierwszych Zawodników, 
którzy potwierdzą udział poprzez opcję check-in na Stronie Turniejowej, 
dostępną na 60 minut przed startem Turnieju Kwalifikacyjnego, będzie 
uprawnionych do rozegrania Meczów. 

 
• Każdy Uczestnik jest zobowiązany do zrobienia zrzutu ekranu ze swojej 

wygranej (klawiszem 'F12' w grze). W przypadku, gdy obaj Uczestnicy wysyłają 
różne wyniki meczów, należy przedstawić niepodważalny dowód wygranej. 
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1. Zasady ogólne 
 
1.1. Turniej 

 
"Red Bull Solo Q" to Turniej otwarty dla wszystkich graczy, rozegrany 
w trybie 1vs1 na górnej alei mapy "Summoner's Rift". Niniejszy 
Regulamin dotyczy każdego z Turniejów Kwalifikacyjnych Red Bull Solo 
Q. 

 
1.2. Administracja 

 
1.2.1. Osoba, która została upoważniona przez Red Bull do 

sędziowania Turnieju Kwalifikacyjnego na podstawie 
Regulaminu i zasad, nazwana zostaje "Administratorem", a 
zbiór tych osób nazwany zostaje "Administracją". 
 

1.2.2. Interpretacja każdej zasady oraz jej konsekwencje i wykonanie 
leżą w wyłącznej gestii administracji. 
 

1.3. Uczestnicy i wymagania 
 

1.3.1. Tylko osoba z ważnym i aktywnym kontem League of Legends 
może wziąć udział w Turnieju Kwalifikacyjnym Red Bull Solo Q i 
będzie ona nazywana "Uczestnikiem". 
  

1.3.2. Uczestnik musi spełniać następujące wymagania: 
 

1.3.2.1. Uczestnik musi mieć ukończone 16 lat w momencie 
rozgrywania Turnieju (osoby niepełnoletnie muszą 
udostępnić zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na 
udział w Turnieju). 

 
1.3.2.2. Uczestnik musi być obywatelem kraju, w którym 

odbywa się Turniej Kwalifikacyjny Red Bull Solo Q 
lub mieszkać w tym kraju przez co najmniej 6 
miesięcy (w zależności od Turnieju, w którym bierze 
udział). 

 
1.3.2.3. Uczestnik musi posiadać ważne i aktywne konto gry, 

odpowiednie dla Turnieju Kwalifikacyjnego, do 
którego się zarejestrował. 

 
1.3.2.4. Uczestnik musi posiadać ważne dokumenty 

pozwalające na podróż poza granice swojego kraju. 
 

1.3.2.5. Uczestnik nie może być profesjonalnym 
zawodnikiem gry League of Legends, definiowanym 
jako występowanie w oficjalnych rozgrywkach 
organizowanych przez Riot Games lub podmioty 
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wyznaczone przez nich do organizacji rozgrywek 
(np. LEC, LCS, czy Europejskie Regionalne Ligi itp.) 

 
1.3.3. Uczestnicząc w Turnieju Kwalifikacyjnym Red Bull Solo Q, 

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad 
Regulaminu oraz do przestrzegania decyzji podjętych przez 
Administrację. 
 

1.3.4. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Administracja 
ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie bez 
uprzedzenia oraz, w razie potrzeby, do jego unieważnienia w 
całości lub w części, w celu zapewnienia zasad 'fair-play' oraz 
integralności współzawodnictwa. 
 

1.3.5. Każdy uczestnik musi okazać niezbędny szacunek 
Administratorom i innym Uczestnikom. Obelgi i niesportowe 
zachowanie wobec kogokolwiek nie będą tolerowane i mogą 
zostać ukarane. 

 
1.3.6. Każdy uczestnik musi mieć zawsze zainstalowaną najnowszą 

wersję League of Legends i musi sprawdzać aktualizacje na 
czas przed każdym meczem. 

 
1.3.7. Każdy uczestnik musi być zarejestrowany na oficjalnej stronie 

turnieju i mieć dodane poprawne konto gry League of Legends. 
 

https://www.toornament.com/en_GB/playlists/3454231552283
844608 

 
1.3.8. Celowe przegrywanie spotkania lub poddanie go jest 

zabronione. 
 

1.3.9. Wulgarne, rasistowskie, seksistowskie lub w inny sposób 
obraźliwe nazwy uczestników są zabronione. 

 
1.3.10. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości prawo administracji 

do edycji nazw uczestników na stronie turniejowej, jeśli zostaną 
one uznane za nieprawidłowe. 

 
1.3.11. Każdy Uczestnik Turnieju Kwalifikacyjnego Red Bull Solo Q 

wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez 
Organizatorów zebranych materiałów audio i video w celach 
promocyjnych, informacyjnych i innych. 
 

1.4. Komunikacja 
 

1.4.1. Komunikacja pomiędzy Uczestnikami a Administracją turnieju 
będzie prowadzona w języku polskim, w każdym etapie 
Turnieju Red Bull Solo Q. 
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1.4.2. Kontakt z Administracją jest możliwy tylko przy użyciu serwera 

Discord – https://discordapp.com/invite/redbullsoloq2020 
i odpowiedniego kanału, tj. #poland. Inne środki i kanały 
komunikacji mogą być zignorowane. 

  



Wersja 1.3, 19 czerwca 2020 r.  str. 5 

2. Format Rozgrywek 
 

2.1. Definicje 
 
2.1.1. Gra – turniejowa rozgrywka na mapie Summoner’s Rift, która 

toczy się, dopóki zwycięzca nie zostanie wyłoniony w jeden z 
następujących sposobów, w zależności od tego, który nastąpi 
w pierwszej kolejności: (a) Wyeliminowanie przeciwnika (First 
Blood), (b) Osiągnięcie 100 minion score, (c) Zniszczenie wieży 
przeciwnika lub (d) Administrator określił zwycięzcę spotkania. 
 

2.1.2. Mecz/Spotkanie – zestaw gier rozgrywanych do momentu, gdy 
jeden z Uczestników wygra większą część wszystkich gier, 
np. wygrywając jedną grę ("Bo1"), wygrywając dwie gry na trzy 
("Bo3"). Zwycięski Uczestnik przejdzie do następnej rundy 
w formacie turniejowym. W formacie "Best of One" terminy Gra, 
Mecz oraz Spotkanie mogą być używane zamiennie. 

 
2.2. Etapy Rozgrywek 

 
2.2.1. Turniej Red Bull Solo Q składa się z następujących etapów: 

 
• Dziesięciu Turniejów Kwalifikacyjnych, z których każdy 

składa się z dwóch faz: 
 
o Fazy Grupowej 

 
o Fazy Pucharowej 

 
• Turnieju Finałowego 

 
2.3. Turnieje Kwalifikacyjne 

 
2.3.1. Kwalifikacje do Turnieju Finałowego podzielone zostały na 

dziesięć Turniejów Kwalifikacyjnych, z których każdy składa się 
z dwóch faz. 
 

2.3.2. Nieograniczona liczba Uczestników może zapisać się do Fazy 
Grupowej Turnieju Kwalifikacyjnego Red Bull Solo Q. 2048 
pierwszych Uczestników, którzy potwierdzą udział poprzez 
opcję check-in na Stronie Turniejowej, dostępną na 60 minut 
przed planowanym startem Turnieju Kwalifikacyjnego, będzie 
uprawnionych do rozegrania Meczów. 

 
2.3.3. W Fazie Grupowej Turniejów Kwalifikacyjnych Administracja 

dokonuje rozstawienia Uczestników w drabince Turniejów 
Kwalifikacyjnych w sposób losowy, wykorzystując do tego 
mechanizmy zaimplementowane na Stronie Turnieju. 
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2.3.4. W Fazie Grupowej Turniejów Kwalifikacyjnych Uczestnicy 
rozgrywają swoje mecze w drabince Pojedynczej Eliminacji w 
formacie Best of One (Bo1). 

 
2.3.5. Szesnastu najlepszych Uczestników danego Turnieju 

Kwalifikacyjnego awansuje do Fazy Pucharowej. 
 

2.3.6. W Fazie Pucharowej Turniejów Kwalifikacyjnych Uczestnicy 
rozgrywają swoje mecze w drabince Pojedynczej Eliminacji w 
formacie Best of Three (Bo3). 

 
2.3.7. Kolejność w rankingu Turniejów Kwalifikacynych będzie 

determinowana na podstawie zgromadzonych punktów 
rankingowych. 

 
2.3.8. Uczestnicy, w zależności od zajętego w Turnieju 

Kwalifikacyjnym miejsca, zdobywają następująca liczbę 
punktów rankingowych: 

 
• 1. Miejsce – 100 pkt. 
• 2. Miejsce – 80 pkt. 
• 3. Miejsce – 60 pkt. 
• 4. Miejsce – 50 pkt. 
• 5. – 8. Miejsca – 30 pkt. 
• 9. – 16. Miejsca – 15 pkt. 

 
2.3.9. W przypadku sytuacji, w której Uczestnicy zdobędą taką samą 

liczbę punktów, o kolejności w rankingu decydować będzie ilość 
Turniejów Kwalifikacyjnych, w których Uczestnicy wzięli udział. 
 

2.3.10. Gdyby powyższa reguła nie była wystarczająca do 
rozstrzygnięcia o pozycji w rankingu, to następnie o wyższej 
pozycji w rankingu decydować będzie najwyższe miejsce, jakie 
Uczestnik uzyskał w dowolnym Turnieju Kwalifikacyjnym. 

 
2.3.11. Gdyby powyższa reguła nie była wystarczająca do 

rozstrzygnięcia o pozycji w rankingu, to następnie o wyższej 
pozycji w rankingu decydować będzie 2. najwyższe miejsce, 
jakie Uczestnik uzyskał w dowolnym Turnieju Kwalifikacyjnym. 

 
2.3.12. Gdyby powyższe dwie reguły nie wystarczyły do wyłonienia 

Uczestników, którzy uzyskają awans do Turnieju Finałowego, 
o awansie zadecyduje dodatkowy turniej, który zostanie 
rozegrany dzień po zakończeniu 10. Turnieju Kwalifikacyjnego. 

 
2.3.13. Pełny harmonogram meczów oraz par meczowych zostanie 

udostępniony na Stronie Turniejowej w dniach rozgrywania 
Turniejów Kwalifikacyjnych. 
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2.4. Turniej Finałowy 
 
2.4.1. Szesnastu Uczestników, którzy w rankingu Turniejów 

Kwalifikacyjnych zajęli miejsca od 1. do 16. zostanie 
zaproszonych do Turnieju Finałowego. 
 

2.4.2. Uczestnicy będą rozgrywali mecze w drabince Pojedynczej 
Eliminacji w formacie Best of Three (Ro16 i Ćwierćfinały), Best 
of Five (Półfinały) i Best of Seven (Finał). 
 

2.4.3. Zaproszeni Uczestnicy utworzą Pary Ro16 Drabinki 
Pojedynczej Eliminacji w następujący sposób: 

 
• Mecz 1 – 1. Seed vs 16. Seed 

 
• Mecz 2 – 8. Seed vs 9. Seed 

 
• Mecz 3 – 4. Seed vs 13. Seed 

 
• Mecz 4 – 5. Seed vs 12. Seed 

 
• Mecz 5 – 2. Seed vs 15. Seed 

 
• Mecz 6 – 7. Seed vs 10. Seed 

 
• Mecz 7 – 3. Seed vs 14. Seed 

 
• Mecz 8 – 6. Seed vs 11. Seed 

 
2.4.4. Zwycięzcą polskiej edycji turnieju Red Bull Solo Q zostanie 

Uczestnik, który wygra ostanie Spotkanie Turnieju Finałowego. 
Spotkania o trzecie miejsce nie rozgrywa się. 

 
2.4.5. Pełny harmonogram meczów oraz par meczowych zostanie 

udostępniony na Stronie Turniejowej najpóźniej na trzy dni 
przed dniem rozgrywania Turnieju Finałowego.  
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3. Procedury Rozgrywania Meczu 
 
3.1. Sprzęt 

 
3.1.1. W przypadku meczów rozgrywanych online, Zawodnicy są 

zobowiązani do zapewnienia sobie niezbędnego sprzętu. 
Obejmuje on, ale nie ogranicza się do: komputera, klawiatury, 
myszki i komunikatora głosowego. Ponadto mecze nie będą 
rozgrywane na serwerze offline, więc każdy z Zawodników 
opowiada za zapewnienie sobie właściwej ochrony zarówno 
komputera, jak i połączenia internetowego przed atakami, np. 
DDOS. Wyłączna odpowiedzialność za ochronę tych aspektów 
spoczywa na Zawodnikach i Drużynach. Dodatkowo, 
odpowiedzialność za prawidłowego działanie sprzętu 
Zawodnika i połączenia internetowego spoczywa na nim. 

 
3.2. Procedury przedmeczowe 

 
3.2.1. Pierwsza runda każdego Turnieju Kwalifikacyjnego Red Bull 

Solo Q rozpoczyna się o godzinie 17:00 CEST. Oznacza to, że 
check-in rozpoczyna się o godzinie 16:00 CEST. 
 

3.2.2. W przypadku zmiany liczby uczestników, drabinka turniejowa i 
godziny spotkań mogą zostać dopasowane i/lub zmienione. 
Godziny spotkań ogłoszone są na stronie turniejowej na 
platformie Toornament:  

 
https://www.toornament.com/en_GB/playlists/3454231552283
844608 
 

3.2.3. Wszyscy Uczestnicy muszą być dostępni w grze League of 
Legends oraz na stronie turniejowej w czasie uczestnictwa w 
Turnieju. 
 

3.2.4. Uczestnicy muszą skontaktować się z przeciwnikiem 
bezpośrednio w grze lub poprzez serwer Discord. Nazwa 
Uczestnika w grze wyświetlona jest na Stronie Turniejowej. 

 
3.2.5. Wszystkie Mecze Red Bull Solo Q muszą rozpocząć się 

niezwłocznie po poznaniu przeciwnika. Jakiekolwiek zmiany 
daty meczu muszą zostać zaakceptowane przez Administrację 
rozgrywek. 

 
3.2.6. Czas przeznaczony na rozegranie jednej rundy spotkań w 

ramach Turniej Kwalifikacyjnego wynosi 40 minut. 
 

3.2.7. W przypadku opóźnienia startu spotkania z powodu 
przedłużającego się meczu z poprzedniej rundy, czas startu 
kolejnego meczu zostanie odpowiednio dopasowany. 
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3.2.8. W przypadku meczów streamowanych Administracja zastrzega 

sobie prawo do wstrzymania rozpoczęcia Meczu do chwili 
uzyskania potwierdzenie od ekipy produkcyjnej, że Mecz może 
zostać w prawidłowy sposób transmitowany na platformie 
streamingowej. 

 
3.2.9. Uczestnicy meczu zobowiązani są do obecności oraz 

gotowości do gry nie później niż na 10 minut od planowanej 
godziny rozpoczęcia spotkań w ramach danej rundy. 

 
3.2.10. W przypadku gdy jeden z Uczestników nie jest gotowy do 

rozpoczęcia meczu na 10 minut od oficjalnego czasu 
Spotkania, Uczestnik ten zostaje zdyskwalifikowany  

 
3.2.11. W przypadku, gdy Uczestnik nie dołączy do spotkania w 

określonym w punkcie 3.2.9 czasie, jego przeciwnik może 
zgłosić zwycięstwo poprzez wiadomość na serwerze Discord. 
Każdy Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia 
niezbędnego dowodu, który zostanie zaakceptowany przez 
Administratora. Administrator może przedłużyć dopuszczalny 
czas spóźnienia w wyjątkowych przypadkach. 

 
3.2.12. Mecze będą rozgrywane na Serwerze EU Nordic & East, 

udostępnionym przez Riot Games i zgodnie z aktualnie 
obowiązującym na nim Patchem. 

 
3.2.13. Gdy wszyscy uczestnicy streamowanego spotkania znajdą się 

w Lobby przedmeczowym, Administrator zapyta o gotowość do 
rozpoczęcia Gry. W momencie potwierdzenia gotowości przez 
obu Uczestników, Administrator poinstruuje właściciela Lobby o 
rozpoczęciu Spotkania. 

 
3.3. Procedury Meczowe 

 
3.3.1. W trakcie rozgrywania spotkań będą stosowane następujące 

ustawienia: 
 

• Mapa: Summoner’s Rift, Górna Aleja bez Dżungli 
 

• Rozmiar drużyny: 1 
 

• Typ gry: Blind Pick 
 

• Nazwa: Red Bull Solo Q - Uczestnik A vs Uczestnik 
B lub można skorzystać z Kodu Turniejowego na 
stronie Spotkania celem dołączenia do Lobby 
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3.3.2. Zakazane jest zabijanie stworów należących do innych alei 
(środek, dół) oraz stworów w lesie (jungle). Zabronione także 
jest schodzenie z górnej alei na rzekę oraz dżunglę zarówno po 
swojej stronie, jak i stronie przeciwnika. Wejście w zakazaną 
strefę skutkuje automatycznym przegraniem spotkania 
i przyznaniem walkowera na rzecz przeciwnika. Dozwolona 
strefa rozgrywki została przedstawiona na poniższej grafice: 

 

 
W sytuacji, gdy rywal wejdzie w zakazany obszar należy 
powyższe wykroczenie udokumentować screenshotem lub 
nagraniem wideo z rozgrywki i załączyć do raportu meczowego. 
 

3.3.3. Wyjątkiem od powyższej reguły są sytuacje, gdy bohaterowie 
kierowani przez zawodników znajdą się w zakazanej strefie w 
wyniku użycia na nich umiejętności, które skutkują 
przemieszczeniem bohatera rywala, np. Smoczy Gniew Lee 
Sina, Z Byka Alistara. Wówczas walka może być kontynuowana 
w zakazanej strefie. Niedozwolone jest również uciekanie w 
niedozwoloną strefę celem uniknięcia walki z przeciwnikiem. 

 
3.3.4. W Fazie Grupowej Turniejów Kwalifikacyjnych Uczestnik, który 

wymieniony jest jako pierwszy na Stronie Turniejowej (Meczu), 
gra na stronie niebieskiej (Blue Side). 

 
3.3.5. W Fazie Pucharowej Turniejów Kwalifikacyjnych Uczestnik, 

który wymieniony jest jako pierwszy na Stronie Turniejowej 
(Meczu), gra na stronie niebieskiej (Blue Side) w pierwszej Grze 
Spotkania. W drugiej grze, Uczestnicy zamieniają się stronami. 
W decydującej, trzeciej Grze, strony są przyznane tak samo, 
jak w Grze pierwszej. 
 

3.3.6. W Turnieju Finałowym Uczestnik, który wymieniony jest jako 
pierwszy na Stronie Turniejowej (Meczu), gra na stronie 
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niebieskiej (Blue Side) w pierwszej Grze Spotkania. W drugiej 
grze, Uczestnicy zamieniają się stronami. Procedurę zamiany 
stronami powtarza się do chwili, aż jeden z Uczestników 
osiągnie wymaganą liczbę wygranych Gier do zwycięstwa w 
Meczu. 
 

3.3.7. W Fazie Pucharowej Turniejów Kwalifikacyjnych oraz w 
Turnieju Finałowym Uczestnicy dysponują trzema banami, 
które poprzedzają fazę wyboru postaci. 

 
3.3.8. Procedura Banowania odbywa się za pomocą czatu 

zaimplementowanego w Lobby przed rozpoczęciem fazy 
pickowania. 

 
3.3.9. Banowanie oraz wybór postaci odbywa się w następującej 

kolejności przyjmując, że Uczestnik po stronie niebieskiej – A, 
Uczestnik po stronie czerwonej: 

 
• Faza Banów: A B A B A B 

 
• Faza Picków: A B jednocześnie 

 
3.3.10. Mecz rozpocznie się niezwłocznie po zakończeniu fazy picków 

i banów, chyba, że Administracja postanowi odmiennie. 
 

3.3.11. W przypadku gdy Uczestnik zostanie rozłączony podczas fazy 
wyboru postaci, pokój gry należy stworzyć ponownie. W 
momencie gdy pojawi się ekran ładowania, mecz zostaje 
uznany jako ważny i musi być kontynuowany. 

 
3.3.12. Grę uznaje się za oficjalnie rozpoczętą i nie dopuszcza się 

ponownego rozpoczęcia, chyba, że Administracja uzna czynnik 
przemawiający za ponownym rozpoczęciem za krytyczny oraz 
upoważniający do tego typu zachowania. Warunki, które 
określają Grę, jako oficjalnie rozpoczętą: 

 
• Jakikolwiek atak trafił w miniony, struktury lub 

przeciwnika. 
 

• Została ustalona widoczność pomiędzy postaciami 
kontrolowanymi przez Uczestników. 

 
• Czas gry równy 45 sekundom lub więcej 

 
3.3.13. Administracja zastrzega sobie prawo do wymuszenia pauzy w 

dowolnym momencie Gry, bez względu na obecną sytuację w 
Meczu. 
 

3.3.14. Wszelkie decyzje dotyczące ponownego rozpoczęcia rozgrywki 
podejmowane są wyłącznie przez Administrację turnieju. 



Wersja 1.3, 19 czerwca 2020 r.  str. 12 

 
3.3.15. Wszelkie decyzje o ponownym rozpoczęciu Gry wiążą się z 

takimi samymi postaciami oraz banami, natomiast Gra nie 
zostanie wznowiona od danego momentu. Rozgrywka 
rozpocznie się od nowa, tak, jak za pierwszym razem. 

 
3.3.16. Warunki Zwycięstwa: 

 
• Zdobycie pierwszej krwi 

 
• Zabicie 100 stworów (100 CS) jako pierwszy 

 
• Zniszczenie pierwszej wieży 

 
• Administrator określił zwycięzcę spotkania 

 
3.4. Procedury Pomeczowe 

 
3.4.1. Każdy Uczestnik Turnieju Kwalifikacyjnego Red Bull Solo Q 

musi zgłosić poprawny wynik spotkania Administratorowi jak 
najszybciej po zakończeniu spotkania. W przypadku, gdy jeden 
z Uczestników nie zgłasza wyniku lub zgłasza niepoprawny 
wynik, drugi Uczestnik musi skontaktować się z Administracją 
w celu weryfikacji wyniku, przedstawiając odpowiedni dowód. 
Jeśli tylko jeden z Uczestników zgłosi wynik spotkania, wynik 
ten uznaje się jako prawdziwy. 
 

3.4.2. Protest meczowy musi zostać zgłoszony poprzez platformę 
Toornament nie później niż w ciągu 5 minut po zakończeniu 
spotkania. Protest meczowy musi zawierać wszystkie 
niezbędne dowody (zdjęcia, nagrania itd.). W przypadku 
nieposiadania dowodów, protest zostanie odrzucony 
 

3.4.3. Mecze oddane walkowerem będą traktowana, jako zwycięstwo 
odniesione poprzez minimalną liczbą Gier, niezbędną do jego 
rozstrzygnięcia. 



Wersja 1.3, 19 czerwca 2020 r.  str. 13 

4. Zachowanie Uczestników 
 
4.1. Integralność Współzawodnictwa 

 
4.1.1. Od Uczestników oczekuje się, że przez cały czas trwania 

każdego Meczu będą grać jak najlepiej oraz będą unikać 
wszelkich zachowań niezgodnych z zasadami dobrego sportu, 
uczciwości lub fair play. Naruszenie tej zasady będzie 
podlegało karze według uznania Administracji. Wszelkie 
decyzje dotyczące naruszenia zasad leżą w wyłącznej gestii 
Administracji. Poniższe przykłady są podane wyłącznie w 
celach ilustracyjnych 

 
4.1.2. Fałszywy wynik – polega na wprowadzeniu błędnego wyniku 

meczu na Stronie Turniejowej (np. w wyniku twierdzenia, że 
rywal nie stawił się w lobby spotkania) celem uzyskania 
wygranej i awansu do kolejnej rundy lub zwycięstwa w całym 
Turnieju. 

 
4.1.3. Zmowa – zmowę definiuje się jako współpracę w celu 

oszustwa. 
 

4.1.4. Hacking – przez pojęcie hackingu rozumie się dowolną 
modyfikację klienta gry przez dowolnego Uczestnika lub osobę 
działającą w jego imieniu. 

 
4.1.5. Exploiting – definiuje się jako celowe użycie dowolnego błędu 

w grze w celu uzyskania korzyści. Obejmuje to między innymi 
działania takie jak: błędy w kupowaniu przedmiotów, błędy 
związane z minionami i stworami w jungli, błędy w 
umiejętnościach postaci lub innych funkcjach gry, w przypadku, 
gdy zostanie to uznane za błąd. 

 
4.1.6. Podszywanie się – przez podszywanie rozumie się rozegranie 

spotkania na koncie innego Uczestnika, jak również 
namawianie, przekonywanie lub proponowanie komuś 
rozegrania spotkania na koncie innego Uczestnika. 

 
4.1.7. Cheating – to korzystanie z nielegalnych urządzeń i/lub 

programów. 
 

4.1.8. Celowe rozłączenie – to rozłączenie bez konkretnego i 
zakomunikowanego powodu, celem osiągnięcia przewagi w 
Grze lub zniwelowania przewagi przeciwnika. 

 
4.1.9. Wulgarna lub negatywna mowa – Zawodnik nie może używać 

języka uznawanego za obsceniczny, wulgarny, obraźliwy, 
zniesławiający lub w inny sposób szkodliwy; lub promować lub 
podżegać do nienawiści lub zachowań dyskryminacyjnych 
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przed, podczas i po Meczu. Zakaz ten dotyczy także mediów 
społecznościowych oraz publicznych wypowiedzi nie tylko w 
stosunku do Ultraligi i/lub jej przedstawicieli, ale również 
podmiotów z nią związanych, w szczególności partnerów i 
sponsorów. 

 
4.1.10. Wszelkie inne działania naruszające te zasady i/lub standardy 

fair play. 
 

4.2. Nakładanie kar 
 
4.2.1. Każda osoba, która znalazła się lub usiłowała zaangażować się 

w jakąkolwiek czynność, która zostanie uznana na mocy 
wyłącznej decyzji Administracji, za nieuczciwą grę, podlega 
karze. Charakter i zakres kar nakładanych w związku z takimi 
czynami leży w wyłącznej gestii Administracji. 
 

4.3. Kary 
 
4.3.1. Po ujawnieniu, iż jakiegokolwiek Uczestnik Red Bull Solo Q 

dopuścił się naruszenia zasad wymienionych powyżej, 
Administratorzy mogą, bez ograniczania swoich uprawnień, 
wydać następujące kary: 
 
4.3.1.1. Ustne lub pisemne upomnienie 

 
4.3.1.2. Utrata prawa zbanowania bohatera/ów w aktualnym 

lub przyszłych meczach 
 

4.3.1.3. Dyskwalifikacji z Turnieju Kwalifikacyjnego Red Bull 
Solo Q 

 
4.3.1.4. Dyskwalifikacji z serii Turniejów Kwalifikacyjnych 

 
4.3.1.5. Dyskwalifikacji z przyszłych Turniejów 

 
4.3.1.6. Obniżenie nagrody 

 
4.3.2. Red Bull zastrzega sobie prawo do ukarania Uczestnika w 

przypadku gdy rażąco naruszy on zasady innych Turniejów 
League of Legends. 
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5. Nagrody i inne kwestie finansowe 
 
5.1. Nagrody za Turniej Finałowy 

 
5.1.1. Zwycięzca Turnieju Finałowego Red Bull Solo Q zostanie 

zaproszony na światowe finały rozgrywek Red Bull Solo Q 
oraz otrzyma nagrody rzeczowe: 

5.1.1.1. fotel gamingowy ufundowany przez partnera polskiej edycji 
Turnieju – mBank, którego wartość będzie nie mniejsza niż 
900 zł 

5.1.1.2. monitor gamingowy ufundowany przez partnera polskiej 
edycji Turnieju – AOC, którego wartość będzie nie 
mniejsza niż 1500 zł 

 
5.1.2. Organizator turnieju Red Bull Solo Q zobowiązuje się do 

uregulowania wszystkich kwestii podatkowych związanych z 
nagrodami. 


