NORMES TORNEIG CSGO
NORMES GENERALS














El torneig es realitzarà en la modalitat de 5 vs 5.
El torneig comptarà amb 2 grups (A i B) i es decidiran aleatòriament. El primer
classificat de cada grup disputarà la final del torneig.
Els partits seran al millor d’1 mapa menys la final, que serà al millor de 3 mapes.
En cas de no presentar-se a l'hora prevista s'iniciarà un període de temps de 10 minuts
transcorregut el qual l'equip no presentat obtindrà una derrota.
En cas que algun dels jugadors no pugui jugar, l’equip podrà disputar el partit amb un
altre jugador sempre que aquest jugador no estigui inscrit al torneig amb un altre equip.
(màxim 2 jugadors nous per equip)
Els partits es jugaran en dues meitats de 15 rondes cadascuna amb cada equip jugant
una meitat de T i una altra de CT.
Els partits finalitzaran en el moment en què un dels dos equips arribi a 16 rondes
guanyades.
En cas que es produeixi empat transcorregudes les 30 rondes es realitza una prorroga de
6 rondes 3 CT i 3 T amb 10.000 de diners a l’inici de cada part, en el cas que es
produeixi un altre empat es tornarà a realitzar una altra prorroga fins que es decideixi el
guanyador.
El temps de cada ronda serà de 1:55 minuts.
Per a triar l'equip que començarà en cada bàndol es farà una ronda de ganivet.
S’utilitzarà la configuració “esl5on5.cfg” per a tots els partits del torneig.
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Dust2
Inferno
Train
Mirage
Cache
Cobblestone
Overpass

SITUACIONS ESPECIALS






Si fallés l'ordinador d'un dels participants abans d'haver-se jugat tres rondes d'una meitat
es reiniciaria per complet. Passades les tres rondes es pausa al començament de la ronda
i s'esperaria fins que el participant hagi entrat de nou al servidor. En cap cas es
reajustarà els diners.
En cas que el servidor proveït per l'organització fallés durant les tres primeres rondes
d'una meitat el partit es començaria de nou.
Queda prohibit l’ús de hardware/software que modifiqui el funcionament del joc i el seu
ús resultarà en la expulsió del torneig.
Les normes poden ser subjectes a canvis sense previ avís en el moment que els admins
ho requereixin.

