„TELIA E-SPORT SERIES: CS:GO“ OSALEMISTINGIMUSED
1.

Sisu ja toimumiskoht
1.1.

Esports Entertainment (edaspidi Korraldaja) viib FACEIT keskkonnas ajavahemikul 9.11.2021
– 11.12.2021 (edaspidi Turniiri periood) läbi e-spordi turniiri Telia E-sports Series: CS:GO
(edaspidi Turniir), milles osalevad viie liikmelised võistkonnad. Turniiri auhinnafond on 5000
eurot, mis jagatakse võitjate vahel välja vastavalt Telia E-sports Series: CS:GO
osalemistingimustes (edaspidi Tingimused) toodule.

2.

Võistkonnad
2.1.
Osalema on oodatud Eesti võistkond (edaspidi Võistkond), kus:
2.1.1.
Võistkonna kapten peab olema täisealine;
2.1.2.
Võistkonna ülejäänud liikmed peavad olema vähemalt 16-aastased;
2.1.3.
Võistkonna kõik liikmed peavad olema eestlased;
2.2.
Võistkonna vähemalt 3 (kolm) liiget peavad Turniiri vältel jääma samaks (st kuni kaks liiget võivad
vahetuda ning olla ka mõne teise Võistkonna põhiliikmed).
2.3.
Kõik alla 18 aastased osalejad on valmis esitama korraldajale eestkostja nõusolekut turniiril
osalemiseks
2.4.
Korraldajal on õigus Turniirilt eemaldada need Võistkonnad, mis ei vasta Tingimustele.

3.

Turniir
Kvalifikatsiooniturniir
3.1.
3.2.

Turniiri esimesed 3 (kolm) nädalat toimuvad kahest kvalifikatsiooni turniirist.
Esimene kvalifikatsiooniturniir koosneb 4 (neljast) mängupäevast.
Esimesel päeval on maksimaalne võistkondade arv 64. Mängitakse single
elimination põhimõttel parim ühest mängust.
Teisel päeval mängivad kaheksa parimat võistkonda playoff formaadis – võidab parim
kolmest mängust. RO8
Kolmandal päeval jätkatakse mängimist playoff formaadis, mängitakse ära mõlemad
poolfinaalid
Neljandal päeval kulimineerub üritus finaali ja 3-4 koha mänguga, mis on oluline
finaalturniiri asetuseks

3.3.

Teine kvalifikatsiooniturniir koosneb 2 (kahest) mängupäevast. Turniirilt saab edasi 1
(üks) meeskond
Esimesel päeval on maksimaalne võistkondade arv 64. Mängitakse single elimination
põhimõttel parim ühest mängust. Mängitakse kuni RO4
Teisel mängupäeval mängitakse poolfinaal ja finaal.

3.4.

Kvalifikatsioonist edasipääsenud võistkonna mängijad peavad jääma samasse võistkonda
turniiri lõpuni, nad ei tohi esindada teisi võistkondi järgmistes kvalifikatsioonides.

Finaalturniir
3.5.
3.6.
3.7.

Turniiri 4-5. (nelja- ja viiendal) nädalal toimub finaalturniir kus edasi saanud meeskonnad kohtuvad
invite saanud meeskondadega
Finaalturniiris mängivad 8 (kaheksa) parimat Võistkonda Turniiri võidu peale ning võidab 3
(kolmest) mängust parim. Finaalmäng on 5 (viiest) mängust parim.
Finaalturniir koosneb järgmistest mängudest:
Esimesel päeval mängitakse ülemise bracketi esimesed ja alumise bracketi esimesed
mängud.
Teisel päeval mängitakse ära ülemise bracketi teised ning alumise bracketi teised mängud
Kolmandal mängupäeval mängitakse ülemise bracketi finaal ja kuni alumise bracketi lõpuni.
Neljandal mängupäeval toimub üldfinaal

4.

Turniiri üldsusele suunamine
4.1.
Turniiri kajastamiseks ning üldsusele suunamiseks luuaks Turniiril toimuvatest mängudest
audiovisuaalne teos (edaspidi Teos). Võistkonna liikmed ja/või nende seaduslikud esindajad
annavad nõusoleku Teoste loomiseks ning Teose autoriõiguste (nii varaliste kui isiklike
õiguste) kui ka autoriõiguste kaasnevate õiguste teostamiseks. Õiguste teostamine hõlmab
endas ka õigust Teose üldsusele suunamiseks mis tahes vahendi või prosessi vahendusel.

5.

Auhinnafond
5.1.
Auhinnafond on 5000 eurot, mis jaguneb järgmiselt:
Finaalturniiri I koht: 2500 eurot
Finaalturniiri II koht: 1250 eurot
Finaalturniiri III koht: 750 eurot
Finaalturniiri IV koht: 500 eurot
Finaalturniiri V-VI koht : 400 eurot Telia e-poe krediiti
Finaalturniiri VII-VIII koht : 200 eurot Telia e-poe krediiti
5.2.
5.3.

Telia e-poe krediiti ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas.
Auhindade väljastamine toimub isiklikult Turniiri võitjavõistkondade kaptenitele. Auhinda ei
väljastata kolmandatele isikutele. Korraldaja esindajal on õigus küsida auhinna võitjalt isikut
tõendavat dokumenti, mis on vajalik veendumaks, et auhind teostatakse õigele võitjale.

6.

Muud tingimused

6.1.Korraldajal on õigus vääramatu jõu või muude erakorraliste asjaolude ilmnemisel Turniir ühepoolselt
katkestada, avaldades vastava teate Korraldaja kodulehel.
6.2. Korraldajal on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta. Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad
nende avaldamise päevast Korraldaja kodulehel, kui muudatustes ja täiendustes ei ole ette nähtud teisiti.
6.3. Tingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppele
mittejõudmisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju maakohtus Eesti Vabariigi
seadusandlusega kehtestatud korras.
6.4. Kõik pretensioonid Turniiri korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata Korraldaja e-posti aadressile
voogedastuslahendused@gmail.com.

