
E-SPORDI TURNIIR: TELIA PUBG SQUAD
OSALEMISTINGIMUSED

1. Sisu ja toimumiskoht
1.1. Vaal OÜ (edaspidi Korraldaja) viib 26.03.2023 ja 02.04.2023 üle Interneti läbi

arvutimängu PUBG: Battlegrounds (PUBG Studios, 2017) osalemistasuta
e-spordi turniiri “TELIA PUBG SQUAD TURNIIR” (edaspidi Turniir), milles
osalevad neljaliikmelised võistkonnad (edaspidi Võistkond).

1.2. Turniiri auhinnafondiks on 800 eurot, mis jagatakse Võistkondade kaptenite
vahel välja vastavalt osalemistingimustes (edaspidi Tingimused) toodule.

2. Võistkonnad ja võistlejad
2.1. Võistkonnas peab olema:

2.1.1. Neli liiget (iga liige edaspidi eraldi kui Võistleja)
2.1.2. Kapten ehk võistkonna registreerija, kes on vähemalt täisealine;
2.1.3. Vähemalt 14-aastane;
1.1.1. Kõik liikmed Eesti kodakondsusega või alalise elamisõigusega;
2.1.4. 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 peab kogu Turniiri vältel olema lugupidav kõigi teiste osalejate ja
korraldajate suhtes nii mängus kui Discord-is.

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

2.6. Kõik alla 18 aastased osalejad on valmis Korraldajale esitama eestkostja
nõusoleku turniiril osalemiseks (https://tinyurl.com/TeliaOsalemisvormid).

2.7. Vähemalt kolm 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
26.03.2023 13:00 ja finaalturniir toimub 02.04.2022 13:00.

3.2. Registreerumine kvalifikatsiooniturniirile toimub läbi “osalemine” kanali
Discord-is.

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

3.4. Finaalturniiril saavad osaleda ainult Võistkonnad, kes kvalifikatsiooniturniiril
edasipääsu kindlustavad.

http://discord.gg/kU8vZE6y2A
https://tinyurl.com/TeliaOsalemisvormid


3.5. Korraldaja täpsustab enne võistluse algust ainult Võistlejatele mõeldud
Discordi tekstikanalis, millises serveris mäng toimub.

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

3.7. Mängu formaat:
3.7.1. Platvorm: Arvuti (Platform: PC aka Personal Computer)
3.7.2. Vaade: Esmaisikuline (Perspective: FPP aka First Person

Perspective);
3.7.3. Eelseadistus: Esport (Preset: Esports Mode) või kui kaardil selline

eelseadistus puudub, siis selle lähedane;
3.7.4. Kaardid: Erangel, Miramar, Vikendi,Miramar, Erangel (Maps);
3.7.5. Koha punktide jaotus: 10, 6, 5,4, 3, 2,1, 1, 0
3.7.6. Vastase eemaldamine: 1 punkt
3.7.7. Võistkondlik paremusjärjestus selgub kõigil kaartidel saavutatud

punktide üldsumma järgi.
3.7.8. Turniiri paremusjärjestuse määramisel võrdsete punktide korral

arvestatakse:
3.7.8.1. Suurem koha punktide summa;
3.7.8.2. Viimase kaardi punktid (koht + eemaldamised);
3.7.8.3. Viimase kaardi parem saavutatud koht;

3.7.9. Kui mängu serverit tabab rike, mille tulemusena 20% osalejatest
(ümardatakse järgmise täisnumbrini) ühenduse kaotab, läheb kaart
uuesti mängimisele.

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 (sh pea kallutamine seina sisse ja seeläbi
teise poole seina nägemine) 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. Turniiri vältel peab mängu seadetes olema sisse lülitatud mängu korduse
salvestamine (replay), mis tuleb kuni nädal peale Turniiri alles hoida ja
Korraldajale vastava korralduse saamisel esitada. Kui korduse läbivaatamisel
tekib 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.

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 800 eurot ning jaguneb:

5.1.1. Finaalturniiri I koht: 400 eurot;
5.1.2. Finaalturniiri II koht: 200 eurot;
5.1.3. Finaalturniiri III koht: 100 eurot;
5.1.4. Finaalturniiri IV koht: 100 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 Võistkonna kaptenilt isikut
tõendavat dokumenti, mis on vajalik 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 tagab Turniiri raames osalejate poolt antud andmete kaitstuse,

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

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

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

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

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


