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MORPHELO WORLD OF TANKS BAJNOKSÁG

A versenyen csak a World of Tanks magyar játékosai vehetnek részt. (A versenyben magyar 
játékosnak számít az, aki beszéli a magyar nyelvet, klántól, tartózkodási helytől és lakóhely-
től függetlenül.)

A játékban játékosként nem vehetnek részt a szervező és a játék lebonyolításában részt vevő 
egyéb közvetlen közreműködők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbí-
zottjai, valamint a felsoroltak Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1.1. JÁTÉKFIÓKOK

A versenyen csak a World of Tanks EU szerverére regisztrált játékosok vehetnek részt. A jelentkezők 
kötelesek beregisztrálni magukat a Bajnokság hivatalos weblapjára, valamint a kért adatok megadása 
szintén fontos a beazonosíthatóság és a World of Tanks felhasználói név védelme érdekében. (A regiszt-
rálás során adataid pontosan add meg, hogy a valós játékos neved biztonságban maradjon.)

1.2. SZABÁLYMÓDOSÍTÁS

Fenntartjuk a jogot a szabályok változtatására, és speciális esetekben az egyéni döntések meghozatalára.

1.4. CSAPAT

1.4.1. CSAPAT LÉTSZÁM / CSAPAT TAGOK

Egy csapat minimum 5, maximum 7 főből állhat (5 versenyző + 2 tartalék). Amennyiben ez nem valósul 
meg, a csapat nem vehet részt a versenyen. Egy játékos csak egy csapatban játszhat, amennyiben meg-
felel a szabályzat feltételeinek. 

1.3. FELELŐSSÉG

A szabályzat hiányos ismerete nem mentesít a felelősségre vonás alól!
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 Ajánlottan maximum 10 karakter hosszú lehet.
 Amennyiben a vezetőség nem találja megfelelőnek a csapatnevet, felkérhetik a csapatot a név meg-

változtatására. A feltételek nem teljesítése kizáráshoz vezethet!
 A csapat neve nem lehet sértő és provokáló, nem tartalmazhat olyan cég, alapítvány, verseny, sze-

mély vagy klán, stb. nevet, amelyre nem kapott engedélyt a csapat. Ha kapott engedélyt, akkor a 
csapat kapitányának a csapat létrehozásának pillanatától kezdve rendelkeznie kell az engedéllyel, a 
WOTINFO vezetőség kérésére az engedélyt be kell mutatni!

 Kérjük, hogy a csapat neve ne tartalmazzon olyan különleges karakterek, mint 
 „§ ‘ + ! % / € $ ÷ × < > # . @ Ł Ä =” és hasonlókat. 
 A „’ [ ]  -’’ használata azonban engedélyezett.

1.4.2. CSAPATNÉV

A csapatot létrehozó játékos a csapat kapitánya, aki képviseli a csapatot és aki tartja a kapcsolatot a 
WOTINFO vezetőségével. A csapat a selejtező kezdetéig még választhat másik kapitányt, annak megkez-
dése után viszont már nem!

A Csapatkapitány felelőssége:

 A csapatban szereplő játékosok értesítése a versennyel kapcsolatos hírekről.
 Minden szükséges információval el kell látnia a WOTINFO vezetőségét a csapatával kapcsolatban.

1.4.3. CSAPATKAPITÁNY

A versenyen résztvevő játékosokról és az általuk játszott mérkőzésekről készült vagy általuk 
megadott képeket, videókat és hanganyagokat bármikor felhasználhatjuk, módosíthatjuk. 
Ezeknek kizárólagosan a WOTINFO a tulajdonosa, aki felhasználásukra és módosításukra en-
gedélyt adhat!

2. MÉDIA

2.1 KÖZVETÍTÉS

A selejtező során nem kerül minden meccs közvetítésre, de a kommentátor kérésére a gyakorló szobát 
létrehozó csapatnak kötelező behívni őt nézőként.

Ha egy játékos lehetőséget kap egy interjúra a közvetítésben, akkor azt csak megfelelő hangnemben, 
stílusban és provokáció nélkül teheti meg.
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2.2. NÉZŐK

A csatákba az éppen versenyző játékosokon kívül kizárólag a szervezők vagy az általuk kijelölt játékosok 
mehetnek be (kaphatnak meghívót). Ha bármely szervező meghívót kér egy csatára, akkor őt kötelező 
meghívni. A szervezők listája itt található.

2.3. VISSZAJÁTSZÁSOK ÉS SCREENSHOTOK

Köteles minden csapat összes játékosa felvételt (replay) és 1 db screenshot-ot a meccs elején készíteni (ha 
szükséges, akkor a többi részén is) minden csatáról és azt megőrizni a verseny utolsó meccsétől számított 
1 hónapig. Ha a szervezők kérik, akkor a WOTINFO vezetőségének rendelkezésére kell bocsátani azokat!

2.4. SZABÁLYSZEGÉS / PANASZ BEJELENTÉSE

A csata befejeztével azonnal jelenteni kell a szabályszegést a szervezőknek, azaz a WOTINFO 
vezetőségének, illetve az ellenfél csapatát értesíteni kell arról, hogy panaszbejelentés történik, ezért 
egyik tagjuk se távozzon (mind a két csapatra vonatkozik), míg egy szervező meg nem érkezik.

Discord cím:
https://goo.gl/BVKNGg

Ha a bejelentés a csata végezte utáni 3 percen belül nem történik meg, akkor a mérkőzéssel kapcsolatos 
panasz figyelmen kívül marad, senkinek nem kötelező ott maradnia. Amennyiben az időtartamon 
belül történik meg a bejelentés, abban az esetben egy szervező érkezéséig várni kell és ezután az eset 
kivizsgálásra kerül.

Ha a panaszt a szervezők alaptalannak minősítik, és a kivizsgálást követően döntésük szerint a meccs 
késleltetésének szándéka áll a háttérben, az a játékos kizárását vonja maga után.
Amennyiben egy csapat úgy érzi, hogy a mérkőzés során merültek fel problémák (pl. szabályszegések), 
és ezt nem kívánja azonnal bejelenteni, abban az esetben megírhatja nekünk azt e-mailben  
a bajnoksag@wotinfo.hu címre. 

2.5. EREDMÉNY LEADÁSA

FONTOS: A replay sikeres feltöltéséhez a csatából nem szabad kilépni annak vége előtt, azaz végig bent 
kell maradni a csatában!
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 Csak a győztes csapat vezetőjének kell feltöltenie a csatát a http://wotreplays.com/ oldalra! 
 A felvétel törlése és elrejtése tilos! 
 A feltöltött felvételt úgy kell beállítani, hogy az mindenki számára látható legyen! 
 A feltöltött replay-nek a következő nevet kell adni: 

 WOTINFO - I. Morphelo bajnokság / saját csapatnév VS ellenfél csapatneve # Forduló száma,  
miután ez megtörtént, a csapat vezetőjének el kell küldenie a feltöltött replay URL címét  
a bajnoksag@wotinfo.hu e-mail címre.

Levél tárgyának a következő nevet kell adni:

WOTINFO - I. Morphelo bajnokság / saját csapatnév VS ellenfél csapatneve # Forduló száma 

A levél a következőt tartalmazza:

 Eredmény:
 Csapatnév:
 Játékosnevem:
 Valódi nevem:
 Replay linkek:

 Példa:

Ezt a jelentést a csata után minél hamarabb, de legkésőbb 1 órán belül el kell küldeni! Ha ez nem történik 
meg, akkor a győztes csapat kizárásra kerülhet.
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3. MÉRKŐZÉS BEÁLLÍTÁSAI

 Mérkőzés: 5 vs. 5
 Mérkőzés időtartama: 10 perc
 A mérkőzések zárt gyakorló szobákban zajlanak. 
 Szerver: Minden mérkőzés az EU_1 szerveren kerül lebonyolításra.  

(Esetleges technikai problémák esetén EU_2 szerver.)
 Játékmód: 2 bázisos támadás mód (Támadás/Védekezés)

 Ghost Town - Támadás / Védekezés (Attack / Defense)
 Himmelsdorf - Támadás / Védekezés (Attack / Defense)
 Murovanka  - Támadás / Védekezés (Attack / Defense)
 Cliff  - Támadás / Védekezés (Attack / Defense)
 Prokhorovka - Támadás / Védekezés (Attack / Defense)
 Mines  - Támadás / Védekezés (Attack / Defense) (Climb/Boost: A hivalatos WG által kiadott mini-

térképeken elsötétített pozíciókban tartózkodás szabályellenes és sportszerűtlen magatartás.)
 Ruinberg - Támadás / Védekezés (Attack / Defense)
 Steppes - Támadás / Védekezés (Attack / Defense)

PÁLYÁK:

3.1. ELSŐ LÉPÉSEK A MÉRKŐZÉS ELŐTT

A csatákba az éppen versenyző játékosokon kívül kizárólag a szervezők vagy az általuk kijelölt játékosok 
mehetnek be (kaphatnak meghívót). Ha bármely szervező meghívót kér egy csatára, akkor őt kötelező 
meghívni. A szervezők listája itt található.

3.1.1. A VERSENY ELSŐ MÉRKŐZÉSE ELŐTT

3.1.1.1. Kapcsolatfelvétel

A két csapatvezető felveszi a kapcsolatot egymással a hivatalos kezdési időpont előtt minimum 20 perc-
cel. A verseny kezdési időpontja (magyar időszámítás szerint) az ágrajzban a pálya kiírás mellett lesz 
látható.
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3.3. JÁTÉKMÓD: BEST OF 3 (BO3)

 A csapatoknak egy előre meghatározott (a WOTINFO vezetősége által véletlenszerű sorsolással kivá-
lasztott) pályán kell játszaniuk, amely az ágrajzban van feltüntetve. 

 Az ágrajz szerinti felső csapat választ oldalt először.

3.2. A MÉRKŐZÉSEK HIVATALOS MENETRENDJE, IDEJE.

BarCraft2 Esport Bár, Budapest 1065, Bajcsy Zsilinszky 59.

(a Fordulók menetrendje a regisztrálók számának függvényében alakul, a pontos időpontok az Ágrajz 
ismertetésével párhuzamosan lesznek közölve.)

NEVEZÉS KEZDETE: 2017-09-23

OFFLINE DÖNTŐ: 2017-10-21  14:00-TŐL

NEVEZÉS VÉGE: 2017-10-09

ÁGRAJZ ISMERTETÉSE: 2017-10-10

3.1.1.2. Mérkőzés kezdete

 A játékosok meghívását, valamint az oldal és tankválasztást a hivatalos kezdési időpontra be kell 
fejezni. Az ágrajzban meghatározott kezdési időpontban kell elkezdeni a csatát.

 A meccs lejátszása a hivatalos kezdési idő előtt engedélyezett. Viszont, ha az egyik csapat a hivatalos 
kezdési időt választja, akkor a másik csapatnak kötelessége azt megvárni.

 Ha az egyik csapat nem áll készen a hivatalos kezdési időpont után 5 perccel, akkor vagy lejátsszák a 
meccset hiányos felállással, vagy automatikusan vereséget szenved.

 Ha a csata kezdete több mint 5 percet késik, akkor azt jelezni kell a WOTINFO Discord oldalán 
elérhető egyik szervezőnek.

 A szobát (Gyakorló szoba) a csapatkapitánynak vagy egy megbízott csapattagnak kell létrehozni. 
 Az ágrajz szerinti felső csapatnak kötelessége létrehoznia a szobát, és meghívnia az ellenfél csapat-

kapitányát, akivel leegyeztetik, hogy a nevezés során megadott játékosok közül kiket kell meghívni a 
szobába.

https://discordapp.com/channels/287466043318992896/287466043318992896
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3.4. JÁTÉKMÓD: BEST OF 5 (BO5)

 A csapatoknak egy előre meghatározott (a WOTINFO vezetősége által véletlenszerű sorsolással kivá-
lasztott) pályán kell játszaniuk, amely az ágrajzban van feltüntetve. 

 Az ágrajz szerinti felső csapat választ oldalt először.
 A továbbjutáshoz három győzelem kell, a következő módon kell lezajlania a meccsnek:

•  Csapat#1: támad kétszer egymás után, a másik csapat védekezik.
•  Csapat#2: támad kétszer egymás után, a másik csapat védekezik.

3.4.1. DÖNTETLEN EREDMÉNY

Döntő csata szabályai:

 A döntő pályán (Tiebreaker) az a csapat választhat oldalt, amelyik hamarabb érte el győzelmet a 
támadó oldalon. (Vagyis több ideje maradt hátra a játékidőből.)

 Ha egyik csapat sem nyert a támadó oldalon, akkor az a csapat választhat oldalt, amelyik több seb-
zést ért el a támadó oldalon.

 Az oldalt választó csapat kezdi a tank választást is.
 Amelyik csapat megnyeri a döntő csatát, az nyeri a mérkőzést.

3.3.1. DÖNTETLEN EREDMÉNY

Döntő csata szabályai:

 A döntő pályán (Tiebreaker) az a csapat választhat oldalt, amelyik hamarabb érte el győzelmet a 
támadó oldalon. (Vagyis több ideje maradt hátra a játékidőből.)

 Ha egyik csapat sem nyert a támadó oldalon, akkor az a csapat választhat oldalt, amelyik több seb-
zést ért el a támadó oldalon.

 Az oldalt választó csapat kezdi a tank választást is.
 Amelyik csapat megnyeri a döntő csatát, az nyeri a mérkőzést.

 A továbbjutáshoz 2 győzelem kell, a következő módon kell lezajlania a meccsnek:

•  Csapat#1: támad és a másik csapat védekezik.
•  Csapat#2: támad és a másik csapat védekezik.
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3.5. EREDMÉNY - TÁMADÁS ÉS VÉDÉS (ATTACK/DEFENSE)

A győztes csapat felelős a helyes eredmény leadásáért!

Támadó csapat:

 Győzelem: a csata megnyertnek számít, ha minden ellenséges tank megsemmisült a játékidőn be-
lül, vagy a csapat elfoglalja az ellenséges bázist a játékidőn belül.

 Vereség: a csata elvesztettnek számít, ha a csapat minden tankja megsemmisült, vagy nem sikerül 
elfoglalni az ellenséges bázist a játékidőn belül.

Védekező csapat:

 Győzelem: a csata megnyertnek számít, ha minden ellenséges tank megsemmisült vagy lejárt  
a játékidő.

 Vereség: a csata elvesztettnek számít, ha a csapat minden tankja megsemmisült, vagy az ellenfél 
elfoglalta a bázist a játékidőn belül.

3.6. MÉRKŐZÉS SZABÁLYAI

 A csapatok állhatnak különböző nemzetiségű tankokból.
 Prémium tank választása nem engedélyezett.
 Prémium lőszer / fogyócikkek használata engedélyezett.
 Mindenféle skin és mod engedélyezett, amit a szabályzat másik (5. Tiltott modok, kinézetek és egyéb 

kellékek) pontja nem tilt
 Maximum 8-as szintű tank használható.
 A csapatban lévő tankok szintjének összege nem haladhatja meg a 40 pontot (pl. 5 db tier 8-as tank).

3.7. TANK- ÉS OLDALVÁLASZTÁS

 A selejtezőben az ágrajz szerinti felső csapat választ kezdő pozíciót. A tankválasztást mindig az a 
csapat kezdi, aki az oldalt választotta az adott pályán.

 A csapat kiválaszt, megnevez két tankot. Ezután a másik csapat választ két tankot. Ez egészen addig 
folytatódik, amíg mindkét csapat kiválasztotta a teljes felállását. Természetesen 5 vs. 5 esetében a 
végére egy-egy választás marad.

 Tankokat minden csata előtt lehet választani.
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3.7.1. OLDAL ÉS TANKVÁLTÁS

 Két csata között mindkét csapatnak van 4 perc felkészülési ideje. A tankválasztás nem tartozik bele 
a 4 perc felkészülési időbe.

 A 4 perc után kezdődhet a tankválasztás, amire 1 perc áll rendelkezésre. Ha az egyik csapat egy vagy 
két játékosa nem áll készen a 4 perces felkészülési idő után, akkor a tankválasztás elkezdődik a hi-
ányzó játékosok nélkül. A hiányzó játékos a tankválasztás alatt még csatlakozhat a csatához.

 Amennyiben a 4 perc felkészülési idő után nem kezdődik meg a tankválasztás, azt jelezni kell a  
WOTINFO Team Discord oldalán elérhető egyik szervezőnek.

Screenshot készítése fokozottan ajánlott a felkészülési és tankválasztási időszak alatt is. Így az eset-
leges problémában a WOTINFO szervezői helyesen és gyorsan tudnak döntést hozni.

3.8. ÚJRAINDÍTÁS

Ha a csata elején az egyik játékos kifagy a játékból vagy egyéb technikai problémája akadt, akkor a csapat-
társai újraindítást kérhetnek a chat-en. Az ellenfél csapatnak ezt meg kell adni. 

A következő esetekben nem lehet újraindítást kérni:

 Ha bármelyik tank fel lett derítve a csata során. 
 Ha a játékidőből több mint 2,5 perc telt el. (Azaz 4,5 perc van hátra.)

Az újraindítás után a csapatoknak ugyanazon az oldalon ugyanazokkal a tankokkal kell játszaniuk. Ha 
a kifagyott játékos 2-3 percen belül nem jön vissza, akkor egy tartalék játékost kell behívniuk, ha nincs 
másik embere a csapatnak, akkor kénytelenek hiányos csapattal lejátszani a csatát.

 A tankok választása a gyakorló szoba chat-ben zajlik. Miután a chat-ben a csapat megnevezett egy 
tankot, azon már nem lehet változtatni.

Screenshot készítése fokozottan ajánlott. Így az esetleges problémában a WOTINFO szervezői helye-
sen és gyorsan tudnak döntést hozni.

https://discordapp.com/channels/287466043318992896/287466043318992896
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4. DÍJAZÁS

1. HELYEZETT CSAPAT

 Pénzdíj: fejenként 100.000 Ft, összesen 500.000 Ft
 BMP-1 vezetés (1 fő vezet többiek utaznak) 
 T-55 vezetés (1 fő vezet, nincsennek utasok)

2. HELYEZETT CSAPAT

 Összesen 100.000 arany
 MTLB-U vezetés (1 fő vezet többiek utaznak)

5. HELYEZETT CSAPAT

 Összesen 12.500 arany

4. HELYEZETT CSAPAT

 Összesen 50.000 arany

3. HELYEZETT CSAPAT

 Összesen 70.000 arany
 GSP-55 vezetés  (1 fő vezet többiek utaznak)

6. HELYEZETT CSAPAT

 Összesen 12.500 arany

7. HELYEZETT CSAPAT

 Összesen 12.500 arany

8. HELYEZETT CSAPAT

 Összesen 12.500 arany

9. HELYEZETT CSAPAT*

 Összesen 5.000 arany

10. HELYEZETT CSAPAT*

 Összesen 5.000 arany

11. HELYEZETT CSAPAT*

 Összesen 5.000 arany

12. HELYEZETT CSAPAT*

 Összesen 5.000 arany

13. HELYEZETT CSAPAT*

 Összesen 5.000 arany

14. HELYEZETT CSAPAT*

 Összesen 5.000 arany

15. HELYEZETT CSAPAT*

 Összesen 5.000 arany

16. HELYEZETT CSAPAT*

 Összesen 5.000 arany

* Szervező fenntartja magának a 
jogot, hogy a 9-16. helyezett nye-
reményeit csak a megfelelő számú 
jelentkező meglétével adja ki.
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A nyeremény másra át nem ruházható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség tel-
jesítése során a nyertesek kötelesek együttműködni a szervezővel, és ennek érdekében az ehhez szük-
séges személyes adataikat az értesítést követő nyolc napon belül a szervező rendelkezésére bocsátani, 
amelynek megtörténte a nyereményre való jogosultság feltétele. A pénznyeremény átadásának előfel-
tétele, hogy a nyertes bankszámlával rendelkezzen a saját neve alatt, annak adatait megadja az értesí-
téstől számított 8 napon belül.

Amennyiben valamely nyertes ezen határidőben a szervező által megkért adatait nem közli a szervező-
vel, úgy a nyereményre való jogosultságát elveszíti.

A szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövede-
lemadót, és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges 
járulék megfizetését is vállalja. A szervező nem vállalja a nyeremény átvételével, felhasználásával vagy 
egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.
 
A nyeremények készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség. Sem a nyertesek, sem más nem jogo-
sul követelni a szervezőtől, hogy a nyereményeket készpénzre vagy más ajándéktárgyra váltsa át.

 A Wargaming.net által nem tiltott MOD-ok használata engedélyezett, de nem ajánlott! A kellemet-
lenségek elkerülése érdekében ne használj semmilyen MOD-ot.

 A Wargaming.net álláspontját a MOD-okkal kapcsolatban itt található!

5. TILTOTT MOD-OK, KINÉZETEK ÉS EGYÉB KELLÉKEK

A WOTINFO vezetősége saját belátása szerint vizsgál és büntethet, akár kizárással is!

6. ÁLTALÁNOS BÜNTETÉSEK

6.1. SCREENSHOT

Érdemes mindenről screenshot-ot csinálni. (Amit látunk, csak arról tudunk helyes döntést hozni!)

http://eu.wargaming.net/
http://eu.wargaming.net/
https://worldoftanks.eu/en/news/general-news/fair_play_policy/


13

MORPHELO WORLD OF TANKS BAJNOKSÁG

6.2. NEM FAIR JÁTÉK

A következő cselekvések nem számítanak fair játéknak, és a WOTINFO vezetőségének belátása szerint 
büntethetők:

6.2.1. NEM ALKALMAS JÁTÉKOSOK

 Olyan játékosok szerepeltetése, vagy erre történő próbálkozás, akik nem felelnek meg a WOTINFO 
által felállított regisztrációs követelményeknek. 

 Kifogásolható viselkedés.

6.2.2. CSALÓ / HELYETTESÍTŐ JÁTÉKOS

Egy másik játékos nevével, fiókjával vagy bajnoksági fiókjával történő játék, vagy ezzel való próbálkozás 
csalásnak minősül.

6.2.3. HACKELÉS / CHEAT-EK HASZNÁLATA

A hackelés / cheat-ek használata alatt a WoT játék kliens megváltoztatását, vagy bármilyen játékon kí-
vüli cselekvést kell érteni, amivel az egyik csapat előnyhöz juthat a másikkal szemben.

6.2.4. ÖSSZEJÁTSZÁS

Összejátszásnak minősül bármilyen megállapodás kötése két vagy több résztvevő között, amivel hát-
rányba hoznak más résztvevőket, és / vagy előnybe hozzák magukat.

Ide tartoznak (a teljesség igénye nélkül):

 Meccsek végeredményének előre eldöntése a résztvevők között, valamint a nyeremények előre el-
tervezett elosztása. 

 Bármiféle jelzések egynél több csapat játékosai között, amelynek célja más résztvevők hátrányba 
vagy előnybe hozása, beleértve a szóbeli, írásbeli, valamint a jelzésekkel történő kommunikációt is.

 A játék szándékos elvesztése, vagy egy résztvevő csapat szándékos szabotálása, azzal a céllal, hogy 
az elveszítse a játékot.
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6.3. SPORTSZERŰTLEN VISELKEDÉS

Minden játékos köteles a legjobb tudása szerint képviselni a csapatát. Ha ezt nem teszi meg, az sport-
szerűtlen viselkedésnek számít és a WOTINFO vezetősége szankciókat alkalmazhat az adott játékossal 
vagy játékosokkal szemben.

Játékbeli hibák (bug-ok) kihasználása:

Bármilyen játékbeli hiba, vagy a játékban található játék-mechanikai hibák kihasználása tilos. Minden 
ilyen esetet a WOTINFO vezetősége, saját belátása szerint vizsgál és szankcionál.

 Mérkőzés / Meccs - Egy meccs két csapat egymás ellen lejátszott csatáinak sorozata. Egy meccsnek 
akkor van vége, ha valamelyik csapat elegendő csatát nyert meg a győzelemhez.

 Csata - Két csapat küzdelme egyetlen pályán a WOTINFO által meghatározott pályalistáról. A legki-
sebb mérési egység a versenybe való előrehaladás szempontjából.

 Játékos - Olyan személy, aki aktívan részt vesz a Kupán egy hivatalos csapat tagjaként.

 Csapat - Játékosok csoportja, akik a bajnokságon és a ranglistán való részvétel szempontjából egy 
egységet képeznek.

 Discord - A verseny során a csapatok és a szervezők közötti könnyed kommunikációra 
használt oldal. WOTINFO Team Discord oldala.

7. ÉRTELMEZÉS

Kérdéseiteket és észrevételeiteket a bajnoksag@wotinfo.hu email címre várjuk!

8. KÉRDÉSEK ÉS ÉSZREVÉTELEK 

A jelen szabályzat alapját a WOT Magyar Liga versenyszabályzata képzi.
Külön köszönet Balogh Máténak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta azt!

A csapatok – amennyiben bejutnak a legjobb négy csapat közé – jelentkezésükkel kifejezik részvételi szán-
dékukat a budapesti élő döntőben 2017. október 21-én. Ha bármely okból kifolyólag a négy legjobb csapat 
valamelyike nem tud megjelenni a  verseny helyszínén, az a csapat fogja átvenni a helyét, amelyik rangsor 
szerint utána következik.

https://discordapp.com/channels/287466043318992896/287466043318992896
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9. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

A játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, helytelen email-cím vagy telefonszám megadá-
sából, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt ma-
guk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a szervező-
nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi 
következmény minden esetben kizárólag a játékosokat terheli.

A szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a játékban való részvé-
tel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a játék során bekövetkezett 
késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A játékos a játékban 
történő részvétellel kifejezetten lemond a játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a 
nyertesekkel kapcsolatos, a szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesí-
tésről.

A szervező a játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott 
célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A szervező nem vállal továbbá felelőssé-
get azért, ha a játék időtartama alatt a játék, illetve a játékot, valamint a jelen szabályzatot elérhetővé 
tevő bármely felület technikai okokból időszakosan nem érhető el. A szervező nem felel továbbá a rajta 
kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimara-
dással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen 
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált email-címeket, illetve a játék szellemével bármilyen  
módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felme-
rül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy bármilyen vitás helyzetet saját hatáskörben döntsenek el.

10. ADATVÉDELEM

A játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesz-
nek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertességük esetén a szervező a nyer-
tesek nevét a www.wotinfo.hu weboldalonközzétegye. A nyilvánosságra hozatal során a nyertesek 
neve, valamint a nyertesség dátuma jelenik meg. Ezen személyes adataik jelen pont szerinti nyilvános-
ságra hozatalához valamennyi játékos a játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.
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A játékra történő regisztrációval a játékos kifejezetten, a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul 
a megadott személyes adatainak a szervező általi, a játék lefolytatása és a játék tárgyával összefüggő 
feladatok végrehajtásának kezeléséhez, továbbá a játék lebonyolításában résztvevő személyek részére 
történő továbbításához. Ennek keretében a játékosok a különösen hozzájárulnak ahhoz, hogy szemé-
lyes adataik a szervező adatbázisába kerüljenek, és a szervező a nyereményjátékra való regisztráció 
során megadott személyes adatokat a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek 
a vonatkozó jogszabályokban vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési idejéig tárolja 
és kezelje. A személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A személyes 
adatokat a játék megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti 
feladatokat végző személyek ismerhetik meg.

A játék adatkezelési azonosítója: bejelentés megtörtént.

A szervező az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ-
szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A szervező sza-
vatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen sze-
mélyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címen:  
bajnoksag@wotinfo.hu. A játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv-ben meg-
határozott esetekben. Amennyiben a tiltakozása alapján szervező által meghozott döntéssel nem ért 
egyet, úgy a játékos bírósághoz fordulhat.

A játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges 
adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

A szervező fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalú döntése alapján a nyereményeket szponzor köz-
reműködésével biztosítsa (azaz a nyereményeket a játékosoknak közvetlenül rendelkezésre bocsátó 
személy a szervezőtől eltérő személy legyen).

Amennyiben a játékba szponzor kerül bevonásra a szervező által, a szponzorra a jelen szabályzat szerin-
ti, szervezőre vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandóak. Így különösen, a játékosok által 
megadott hozzájárulások a szponzorra is kiterjednek, az adatkezelésre a szervezővel azonos feltételek 
mellett jogosult és egyben köteles, a nyereményekkel kapcsolatos- és a felelősségkizárási rendelkezé-
sek a szponzor tekintetében ugyancsak alkalmazandóak.

11. SZPONZOR 


