
Telia E-sports Series: CS:GO

09. Novembril alustame Telia Esport Series esimese turniiriga. Mängud toimuvad klassikalises
5vs5 formaadis ning võitja selgub viie nädalasel võistlusel, kus võitja selgitatakse välja 11.
Detsembril.

Kaasa elada ja võistlust jälgida saab Telia Inspira kanalil ning Telia twitch.tv kanalil.

Turniir koosneb kahest osast, kvalifikatsioonist ning finaalturniirist. Otse finaalturniirile on
kutsutud 3 meeskonda : Evilnine, Levadia ja sc e-Sports. Kokku osaleb finaalturniiril 8
meeskonda.

*Meeskonnad on kutsutud otse finaalturniirile jälgides ESEA world rankinkut

KVALIFIKATSIOONITURNIIRID

Esimesed kolm nädalat toimuvad kaks kvalifikatsiooniturniiri - sealt pääseb edasi 4 meeskonda.
Kolmandal nädalal on võimalik uuesti osa võtta viimase hetke kvalifikatsioonist, kust edasi saab
ainult 1 meeskond.

Esimene  kvalifikatsiooniturniir: maksimaalne meeskondade arv 64*, single elimination, võidab
parim ühest mängust kuni RO16. Peale seda on parim kolmest mängust

● 9. November alustatakse mängimisega 18:00. Mängitakse RO64,RO32,RO16
● 13. November alustatakse 10:00 mängitakse veerandfinaalid.
● 16. November alustatakse mängimisega 18:00 ning mängitakse ära poolfinaalid
● 20. November alustatakse 10:00 ning mängitakse ära 3-4 koha ning finaalmäng
● 23. November alustatakse 10:00 ning hakkab viimase võimaluse turniir, mängitakse kuni

järgi jääb 4 meeskonda
● 27. November mängitakse viimase võimaluse poolfinaal ja finaal

*Korraldaja jätab õiguse muuta maksimaalset meeskondade arvu



FINAALTURNIIR

Finaalturniiri mängitakse double elimination formaadis, kus lower bracket mängib bo1 ja upper
bo3.

30. Novembril mängitakse ära esimene round ülemises bracketis ja esimene round alumises
04. Detsembril mängitakse ära veerandfinaalid ja teine round alumises bracketis
07. Detsembril mängitakse ära winner bracketi finaal, ning järele jäänud loserbracketi mängud
11. Detsembril mängitakse ära üldfinaal.

Kõikidele finaalturniiridele jõudnud meeskondadele on ettenähtud auhind

I koht: 2500 € rahas
II koht: 1250 € rahas
III koht: 750 € rahas
IV koht: 500 € rahas
V-VI koht:  400 € Telia e-poe krediiti
VII-VIII koht:  200 € Telia e-poe krediiti

Osalema on oodatud kõik Eesti võistkonnad, kus:

Meeskonna kõik liikmed on vähemalt 16 aastased.
kõik meeskonnaliikmed peavad olema eestlased;
Kõik finaalturniiri jõudnud meeskonnad, peavad olema valmis tõestama vanuseläevendi läbimist
või eeskostja nõusolekut turniiril osalemiseks
Finaalturniiri jõudnud meeskonnal on keelatud vahetada liikmeid



VIITED
Faceiti keskkond: https://tinyurl.com/TeliaEE

Ühine vestlusega meie Discordi kanalis: https://discord.gg/g9vCvB25Cm

Loe Telia E-sports Series: CS:GO osalemistingimusi

Korraldaja jätab endale õiguse reegleid muuta, kui see on vajalik liiga edukaks toimimiseks.
Sohitegemine ja muude reeglite rikkumine toob kaasa automaatse eemaldamise sellelt ja kõigilt
tulevastelt Telia korraldatavatel turniiridelt.

https://tinyurl.com/TeliaEE
https://discord.gg/g9vCvB25Cm

