
“TELIA CS:GO” TURNIIRI
OSALEMISTINGIMUSED

1. Sisu ja toimumiskoht
1.1. Vaal OÜ (edaspidi Korraldaja) viib läbi arvutimängu Counter-Strike: Global

Offensive (Valve, 2012) osalemistasuta e-spordi turniiri “TELIA CS:GO”
(edaspidi Turniir), milles osalevad viieliikmelised võistkonnad (edaspidi
Võistkond) ajavahemikul 11.09.2022 kuni 24.09.2022.

1.2. Turniiri kvalifikatsioon, veerand- ja poolfinaalid mängitakse üle Interneti ning
Turniiri finaal toimub 24.09.2022 17:00 Lõunakeskuse Astri Arena jäähallis
(Riia 185c, Tartu 51014).

1.3. Turniiri auhinnafondiks on 6000 eurot, mis jagatakse Võistkondade vahel välja
vastavalt osalemistingimustes (edaspidi Tingimused) toodule.

2. Võistkonnad ja võistlejad
2.1. Võistkonnas peab olema:

2.1.1. Viis liiget (iga liige edaspidi eraldi kui Võistleja)
2.1.2. Kapten ehk võistkonna registreerija, kes on vähemalt täisealine;
2.1.3. Ülejäänud liikmed vähemalt 14-aastased;
2.1.4. Võistlejaks eestlane või Eesti Vabariigi resident;
2.1.5. Võistleja enne Võistkonna registreerumist liitunud Telia Esport

Discordi serveriga (ID: 901397724744777758;
http://discord.gg/kU8vZE6y2A; edaspidi Discord) ja seal olema
kättesaadav kuni Turniiri lõpuni;

2.2. Võistleja peab esitama enda kohta ainult tõest informatsiooni ning valmis
Korraldajale tõendama enda isiksust.

2.3. Võistkonna nimi ja logo ning Võistleja arvutimängu alias ja avatar peab olema
sünnis, sh ei tohi olla kohatud, sisaldada roppuseid, vulgaarsuseid, poliitilisi
või religiooseid sõnumeid ega sümboleid või viiteid alkoholile,
narkootikumidele ning muudele mõnuainetele.

2.4. Võistleja esindab terve Turniiri vältel ainult iseennast (st enda asemel ei või
lasta kellelgi teisel võistelda).

2.5. Kõik alla 18 aastased osalejad on valmis Korraldajale esitama eestkostja
nõusoleku turniiril osalemiseks (Lisa 2).

2.6. Vähemalt neli liiget peavad turniiri vältel jääma samaks (st üks liige võib
vahetuda ning olla ka mõne teise Võistkonna põhiliige);

3. Turniir
3.1. Turniir on jaotatud kvalifikatsiooni- ja finaalturniiriks ning toimub üle Interneti

ainult eelnevalt registreerunud Võistkondadele. Kvalifikatsiooniturniir toimub
11.09.2022 16:00.

3.2. Finaalturniir jaguneb omakorda järgnevalt kolmeks: veerandfinaalid
17.09.2022 16:00, poolfinaalid 18.09.2022 16:00 ja finaal 24.09.2022 17:00,
kusjuures mängu võit tagab pääsu järgmisesse etappi.

3.3. Finaalturniirile võivad Võistlejad kaasa võtta ja kasutada enda arvuti
klaviatuuri, hiirt, hiirematti või mängupulti.
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3.4. Registreerumine Turniirile ja osalemine toimub läbi FACEIT keskkonna
(https://www.faceit.com/). Finaalturniiril saavad osaleda ainult Võistkonnad,
kes kvalifikatsiooniturniiril edasipääsu kindlustavad.

3.5. Korraldaja täpsustab enne võistluse algust ainult Võistlejatele mõeldud
Discordi tekstikanalis, kuidas mänguga liituda.

3.6. Võistlejatele jagatud serveri nime ja parooli ei tohi kolmandate osapooltega
jagada.

3.7. Finaalist osavõtmiseks peavad Võistkonna kõik täisealised liikmed või
alaealiste liikmete vanemad või eestkostjad allkirjastama osalemisvormi
(vastavalt Lisa 1 või Lisa 2), mis lubab nende audiovisuaalsetes teostes
kujutamist. Kui finaalis olevad Võistkonna liikmed ei ole antud lepingu
allkirjastamisega nõus, kuulub Võistkond Turniirilt diskvalifitseerimisele ning
finaali valitakse eelmine neile kaotanud Võistkond ja nende keeldumisel teine
poolfinaalis kaotanud Võistkond. Kõigi kaotanud poolfinalistide keeldumisel
läheb finaali koht suurima võidetud-kaotatud voorude suhtarvuga (kõigi
kaartide lõikes) Võistkonnale veerandfinaalis, kus võrdse suhtarvu puhul
finaali pääsemise järjekord loositakse.

3.8. Mängu formaat
3.8.1. Platvorm: Arvuti (Platform: PC aka Personal Computer)
3.8.2. Keskkond: FACEIT (Gaming Platform: FACEIT)
3.8.3. Kaartide arv mängus (Maps player per match):

3.8.3.1. Kvalifikatsiooniturniir: Parim ühest (Qualification: Best of 1)
3.8.3.2. Finaalturniir: Parim kolmest  (Finals: Bets of 3)

3.8.4. Voorude arv: 30 (Rounds: 30)
3.8.5. Kaardi võitja: 16 vooru (Winner: 16 rounds)
3.8.6. Lisaaeg: 15 - 15 seisust (Tiebreak at: 15-15)
3.8.7. Voore lisaajas: 6 (Rounds in tiebreak: 6)
3.8.8. Lisaaja võitja: 4 vooru (Tiebreak winner: 4 rounds)

3.8.8.1. Lisaaeg kordub kuni selgub kaardi võitja.
4. Aus mäng

4.1. Igasugune riist- ja tarkvara või muude mänguväliste meetodite kasutamine,
mis muudab mängu on keelatud ning tähendab Võistkonna kohest
diskvalifitseerimist.

4.2. Igasuguste mängu siseste vigade ära kasutamine on keelatud.
4.3. Igasugune tulemuste kokkuleppimine, mõjutamine, pettus ja manipuleerimine

on rangelt keelatud ning tähendab kohest Võistkonna diskvalifitseerimist.
Korraldajal on õigus kahtluse korral teavitada Eesti Vabariigi
korrakaitseorganeid.

4.4. Kui mängukorduse läbivaatamisel tekib Korraldajal põhjendatud kahtlus, et
Võistleja on rikkunud ausa mängu põhimõtteid, kuulub Võistkond
diskvalifitseerimisele.

4.5. Võistlejad peavad olema kõigi teiste Võistlejate, Korraldaja, vaatajate ja
ülejäänud Turniiriga seotud inimeste suhtes lugupidavad, sh aga mitte ainult,
hoiduma ropendamast, teisi solvamast või alavääristamast.

4.6. Võistleja mängupildi voogedastamise (streaming) puhul ükskõik millisele
platvormile, tuleb tagada 5 minutiline viivis (delay).

4.7. Kõik ebaselgused ja vaidlused lahendab Korraldaja kelle otsus on lõplik ega
kuulu edasikaebamisele.
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4.8. Korraldajal on õigus Võistkondi ja Võistlejaid Tingimuste rikkumise tõttu
hoiatada, diskvalifitseerida ning keelata ka edaspidine Korraldaja läbi viidud
Turniiridel osalemine.

5. Auhinnafond
5.1. Turniiri auhinnafond on 6000 eurot ning jaguneb:

5.1.1. Finaalturniiri I koht: 3500 eurot;
5.1.2. Finaalturniiri II koht: 1250 eurot;
5.1.3. Finaalturniiri III koht: 750 eurot;
5.1.4. Finaalturniiri IV koht: 500 eurot;

5.2. Auhind makstakse välja ainult auhinnalise koha saavutanud Võistkonna
Kaptenile, kelle Võistkond ja selle liikmed ei ole rikkunud Turniiri Tingimusi
ega ole diskvalifitseeritud. Auhinda ei väljastata kolmandatele isikutele.

5.3. Korraldajal on õigus küsida auhinna võitnud Võistlejalt isikukoodi ja isikut
tõendavat dokumenti, et väljamakse Eesti Maksu- ja Tolliametile raporteerida
ning veendumaks, et auhind teostatakse õigele võitjale.

5.4. Makse tehakse 30 päeva jooksul, aga olenevalt pangast võib kohale
jõudmine viibida. Ebakorrektsete panga andmete andmisel Võistleja poolt ei
pea Korraldaja uut kannet tegema.

6. Muud tingimused
6.1. Korraldaja võib, aga ei pea, kõiki mänge edastada teleeetris (sh Inspira, Telia)

ja ka veebiplatvormidel (sh Twitch, Twitch Interactive, Inc.).
6.2. Korraldaja tagab Turniiri raames osalejate poolt antud andmete kaitstuse,

lähtub isikuandmete töötlemisel kehtivatest nõuetest.
6.3. Korraldajale jääb õigus Tingimusi ühepoolselt muuta ja jõustuvad nende

avaldamise päevast kui Korraldaja ei näe ette teistmoodi.
6.4. Korraldajal on õigus vääramatu jõu või muude erakorraliste asjaolude

ilmnemisel Turniir ühepoolselt katkestada, avaldades vastava teate Telia
Esport Discord-is.

6.5. Tingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
Kokkuleppele mittejõudmisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju
maakohtus Eesti Vabariigi seadusandlusega kehtestatud korras.

6.6. Kõik pretensioonid Turniiri korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata
e-posti aadressile teliaesport@telia.ee

mailto:teliaesport@telia.ee


Lisa 1. Täisealise finaalis osalemise vorm

Käesolevaga mina,

__________________________________
(Võistleja ees- ja perekonnanimi)

__________________________________
(Võistleja isikukood)

kinnitan järgmist:

1. Olen 11.09.2022 algava Telia CS:GO e-spordi turniiril osaleva võistkonna
_______________ (Võistkonna nimi) liige;

2. Olen tutvunud ning nõustun Telia CS:GO e-spordi turniiri osalemistingimustega
(https://telia.ee/esport/);

3. Olen nõus, et minu võistkonna sooritustest Telia CS:GO turniiril luuakse
audiovisuaalseid teoseid, mida suunatakse üldsusele mis tahes vahendi või protsessi
vahendusel (sh telekanali „Inspira“ ning voogedastuse platvormi Twitch vahendusel);

4. Olen nõus, et Vaal OÜ kasutab osalemisvormis toodud isikuandmeid Telia CS:GO
e-spordi turniiri korraldamise ning üldsusele suunamise eesmärgil.

5. Olen nõus osalemisvormis toodud isikuandmete edastamisega kolmandatele
isikutele, kui see on seotud Telia CS:GO e-spordi turniiri korraldamise ning üldsusele
suunamisega.

Allkirjastades kinnitan, et olen ülaltoodud tingimustest ja kinnitustest aru saanud ning minu
poolt esitatud andmed ja kinnitused vastavad tõele.

/allkirjastatud digitaalselt/

___________________________________

(Ees- ja perekonnanimi)

___________________________________

(Telefon ja email)

https://telia.ee/esport/


Lisa 2. Alaealise osalemisvorm

Käesolevaga kinnitan, et olen

__________________________________
(Võistleja ees- ja perekonnanimi)

__________________________________
(Võistleja isikukood)

seaduslik esindaja (lapsevanem või määratud eestkostja) ning kinnitan järgmist:

6. Ülaltoodud võistkonna liige on 11.09.2022 algava Telia CS:GO e-spordi turniiril
osaleva võistkonna _______________ (Võistkonna nimi) liige;

7. Olen tutvunud ning nõustun Telia CS:GO e-spordi turniiri osalemistingimustega
(https://telia.ee/esport/);

8. Ülaltoodud võistkonna liige on 16-aastane või vanem;
9. Olen nõus, et punktis 1 toodud võistkonna sooritustest Telia CS:GO turniiril luuakse

audiovisuaalseid teoseid, mida suunatakse üldsusele mis tahes vahendi või protsessi
vahendusel (sh telekanali „Inspira“ ning voogedastuse platvormi Twitch vahendusel);

10. Olen nõus, et Vaal OÜ kasutab osalemisvormis toodud isikuandmeid Telia CS:GO
e-spordi turniiri korraldamise ning üldsusele suunamise eesmärgil.

11. Olen nõus osalemisvormis toodud isikuandmete edastamisega kolmandatele
isikutele, kui see on seotud Telia CS:GO e-spordi turniiri korraldamise ning üldsusele
suunamisega.

Allkirjastades kinnitan, et olen ülaltoodud tingimustest ja kinnitustest aru saanud ning minu
poolt esitatud andmed ja kinnitused vastavad tõele.

/allkirjastatud digitaalselt/

___________________________________

(Seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi)

___________________________________

(Seadusliku esindaja telefon ja email)
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