
Stay & Play Gamer Cup 4.0 – DOTA 2 Játékspecifikus szabályzat 

 

1. Nevezés  

 

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

1.1.1. Minden egyes csapattagnak ki kell töltenie https://nges.hu/jelentkezes/stay-

play-gamer-cup/  linken található regisztrációs adatlapot. 

1.1.2. A csapatnak regisztrált battlefy.com fiókokkal kell rendelkeznie, majd 

benevezni csapatként az alábbi linken: https://bit.ly/sp4dota2plat  

1.2. 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 

1.3. A versenyre 5 + 2 fő jelentkezhet csapatonként. 

1.4. A csapat minden tagjának azt a játékosnevet/nicket kell megadnia, amely ingame 

nickneve. 

1.5. A játékosok nevei illetve a csapat logók feleljenek meg a erkölcsi normáknak. 

2. Részvételi feltételek  

2.1. A mérkőzésen szereplő 5 játékosnak magyar állampolgárnak kell lennie. 

2.2. A játékosok csak a saját SteamID fiókjukat használhatják. 

2.3. Legalább a csapat egy tagjának kötelező csatlakozni az NGES Discord szerverére a 

szervezőkkel, játékostársakkal való kapcsolattartás érdekében: 

https://discord.gg/NsjEQZwNm6  

2.4. Minden csapatnak a mérkőzés kiírt időpontja előtt legkésőbb 5 perccel elérhetőnek 

kell lennie discordon, a lobbyban kell tartózkodnia és legkésőbb a kiírt időpontig 

elindítani. Mérkőzést a kiírt időpont előtt el lehet kezdeni, amennyiben mindkét 

csapat teljes létszámmal a lobbyban tartózkodik. 

2.5. A meccsek eredményeiről, esetlegesen felmerülő problémákról, kérdéses esetekről 

kötelezően screenshotot kell készíteni, amelyet kérésre be kell szolgáltatni. 
 

3. Lebonyolítás  

3.1. Egyenes kieséses rendszer 

3.2. A magasabb seed-vel rendelkező csapat választ Radiant vagy Dire illetve a First vagy 

Last Pick lehetőségek közül. 

3.3. Pause: Csapatonként indokolt esetben a mérkőzés alatt maximum 3 alkalommal 

összesen 10 perces intervallumra lehetséges a pause okát tudatni az ellenféllel. A 

mérkőzést újraindítani mindkét fél „ready”-zésével szabad. 

3.4. Mérkőzés újrakezdése abban az esetben, ha:  

3.4.1. Nem telt el 1 perc.  

3.4.2. Egyik játékos sem szenvedett el sebzést. 

https://nges.hu/jelentkezes/stay-play-gamer-cup/
https://nges.hu/jelentkezes/stay-play-gamer-cup/
https://bit.ly/sp4dota2plat
https://discord.gg/NsjEQZwNm6


3.4.3. Pause alatt a másik fél beleegyezik a mérkőzés újrakezdésébe és erről 

screenshot készül, vitás esetben adminhoz kell fordulni. 

3.5. A mérkőzések BO1 formátumban zajlanak egészen a döntőig, ami BO3. 

3.6. Szerverbeállítások:  

3.6.1. Enable cheats: No 

3.6.2. Fill empty slots with bots: No 

3.6.3. Bot difficulty: Default 

3.6.4. Spectators: Enabled 

3.6.5. Penalties (both): None 

3.6.6. Server: Austria,Stockholm,Luxembourg 

3.6.7. DotaTV delay: 5 minutes 

3.6.8. All chat: On 

3.6.9. Pausing: Unlimited 

3.6.10. Lobby visibility: Public 

 

4. Mérkőzések közvetítése  

4.1. Amennyiben a mérkőzésre a szervezők streamert jelölnek ki, akkor neki a lobbyban 

kötelező helyet biztosítani, más adás sugárzására ilyen esetben nincs lehetőség. 

4.2. Ha a szervezők közvetítési szándékukat előre jelzik az adott mérkőzés résztvevőinek, 

abban az esetben a csapatoknak kötelessége az adás lebonyolítását segíteni, a 

közvetítőt behívni a lobbyba, megvárni a kezdéssel, információkkal ellátni stb. 

4.3. Szervezők által nem közvetített mérkőzés streamelésére előzetes admini engedéllyel 

és a versenylogó elhelyezésével van lehetőség. 

5. Egyéb a kupára érvényes szabályzatok  

5.1. NGES Versenyszabályzat  

5.1.1. https://nges.hu/wp-content/uploads/2019/04/Versenyszabalyzat.pdf  

5.2. NGES Fegyelmi szabályzat  

5.2.1. https://nges.hu/wp-content/uploads/2019/04/Fegyelmi_Szabalyzat.pdf  

5.3. NGES Etikai- és Gyermekvédelmi Szabályzat  

5.3.1. https://mges.hu/GeS_Etikai_es_Gyermekvedelmi_Szabalyzat.pdf 

5.4. Továbbá minden www.nges.hu oldalon nyilvánosan elérhető szabályzat  

 

5.5. A szervezők fenntartják a jogot a szabályzat szükségszerű módosítására.  

 

5.6. A versenyt közvetítő streamerek egyben a főadminok is, teljes döntéshozó 

jogkörrel rendelkeznek. 
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