
Stay & Play Gamer Cup 4.0 – PlayerUnknown’s Battlegrounds  
 

Játékspecifikus szabályzat  

 
1. Nevezés  
 

1.1 Teljes értékű nevezés két fázisban történik, mindkettőre szükség van:  
 

1.1.2 Minden egyes csapattagnak ki kell töltenie a https://bit.ly/sp4jel  linken található 

regisztrációs adatlapot.  

 

1.1.3 A csapatnak regisztrált esportmanager.com fiókokkal kell rendelkeznie, majd 

benevezni csapatként az alábbi linken: https://bit.ly/sp4pubgplat  

 

 

1.2 Nevezési határidő: 2021. Szeptember 5. 10:00, minden már benevezett csapatnak.  

 

1.3 16 évnél fiatalabb játékosok a kupán nem vehetnek részt, 16 – 18 év között szülői 
beleegyező nyilatkozat megküldésére van szükség az info@nges.hu e-mail címre, a 

nyilatkozat itt érhető el: www.bit.ly/ngesbeleegyezes  

 

1.4 A kupa platformja: PC  

 

1.5 A versenyre 4 + 1 fő jelentkezhet csapatonként.  
 

1.6 A csapat minden tagjának rendelkeznie kell account-tal az esportmanager.com 

platformon.  

 

1.7 A verseny 2021 Szeptember 5. 12:00-kor kezdődik 

 

 
2. Részvételi feltételek  
 

2.1 A csapatok minden tagjának magyar állampolgárnak kell lennie.  

 

2.2 A játékosok csak a saját játékfiókjukat használhatják.  

 

2.3 Legalább a csapat egy tagjának kötelező csatlakozni az NGES Discord szerverére a 
szervezőkkel, játékostársakkal való kapcsolattartás érdekében: https://discord.gg/frK5746  
 

2.4 Minden csapatnak a mérkőzés kiírt időpontja előtt legkésőbb 5 perccel elérhetőnek kell 
lennie Discordon és a szerveren tartózkodnia annak érdekében, hogy a kiírt időpontban 
lehessen a mérkőzést elindítani, erről felmentést korábbi forduló elhúzódása adhat. 
Mérkőzést a kiírt időpont előtt el lehet kezdeni, amennyiben mindkét csapat teljes 
létszámmal erre készen áll.  

 
3. Lebonyolítás  
 

https://bit.ly/sp4jel
https://bit.ly/sp4pubgplat
http://www.bit.ly/ngesbeleegyezes


3.1 Maximum 25 csapat nevezését fogadjuk.  

 

3.2 Csapat: Squad (4+1)  

 

3.3 Round 1 (Erangel), Round 2 (Miramar), Round 3 (Erangel), Round 4(Miramar), Round 5 

(Erangel) 

 

3.4 Mód: Esports Mode  

 

3.5 Régió: Europe  

 

3.6 Nézet: FPP  

 

3.7 Időjárás: Napos 

 

 

A verseny a jelenlegi standard esport versenybeállítások és pontozás alapján megy, PC-n, 

squad FPP módban.  

 

Részletek a pontos beállításokról: 

https://www.pubgesports.com/resources/pdf/super_v3_0_0.pdf  

 

 

Amennyiben a pálya betöltésekor a játékosok több mint 10%-a kifagy (pl. 64 embernél 7 fő), 
újraindítjuk a meccset. 

 

 
Pontozás: 

 

Kill pontok: 

 

minden egyes kill 1 pont 

Helyezés pontok: 

Helyezés / Pont 

 

1. 10 pont 

2. 6 

3. 5 

4. 4 

5. 3 

6. 2 

7. 1 

8. 1 

9-16-ig 0 pont 

 

Meccs pont: 

 

A kill pontok és a helyezés pontok összege 

https://www.pubgesports.com/resources/pdf/super_v3_0_0.pdf


 

Összpontszám: 

 

A meccspontok összege 

 

Az összpontszámnál pontegyenlőség esetén az alábbi sorrend alapján dől el a rangsor: 
 

1. több kill pont 

2. legjobb matchpont 

3. a legjobb meccsen a legtöbb kill pont 

4. legutóbbi meccsen a több kill pont 

5. legutóbbi meccsen a jobb helyezés 

 


