
Stay & Play Gamer Cup 5.0 – PlayerUnknown’s Battlegrounds 
 

Játékspecifikus szabályzat 

 
1. Nevezés  
 

1.1 Teljes értékű nevezés két fázisban történik, az érvényes nevezéshez mind a kettőre 
szükség van:  

 

1.1.2 Minden egyes csapattagnak ki kell töltenie a www.nges.hu/jelentkezes linken található 

regisztrációs adatlapot.  

 

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

benevezni csapatként az alábbi linken: https://bit.ly/sp5pubg 

 

 

1.2 Nevezési határidő: 2022. február 26. 10:00 

 

1.3 Legalább 16. életév betöltése (legkésőbb a Verseny első napján szükséges betölteni). 
16 évnél fiatalabb játékosok a kupán nem vehetnek részt. A 16 – 18 év közötti játékosok 

esetében szülői beleegyező nyilatkozat megküldésére van szükség az info@nges.hu e-mail 

címre, a nyilatkozat itt érhető el: https://nges.hu/jelentkezes/wp-

content/uploads/2022/02/versenyre_kiskoru_hozzajarulo_nyilatkozat_sp5.pdf 

 

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 2022 február 26. 12:00-kor kezdődik 

 

1.8 Díjazás: 1. helyezett: 200.000,-Ft/ csapat 

 
2. Részvételi feltételek  
 

2.1 A csapat 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. 
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Mérkőzést a kiírt időpont előtt el lehet kezdeni, amennyiben mindkét csapat teljes 
létszámmal erre készen áll.  

2.5 Nicknév: Minden játékos köteles azt a nicknevet használni, amellyel a versenyre 

regisztrált. Tilos mindennemű trágár, rasszista, vagy sértő nicknév használata. 

 

2.6 Játékosok száma: A mérkőzés csak akkor kezdődhet el, ha a játékosok száma 
minden csapatban pontosan 4 fő. Ez a szabály csak a mérkőzés kezdeténél jelenlévő 
játékosok számára vonatkozik. 

 
3. Lebonyolítás  
 

3.1 Maximum 32 csapat nevezését fogadjuk.  

 

3.2 Csapat: Squad (4+1)  

 

3.3.1 Első forduló: két lobby, mindkettő 16 csapatból áll, top 8 jut tovább a második 
fordulóba. Round 1 (Erangel), Round 2 (Erangel), Round 3 (Miramar) 

 

3.3.2 Második forduló: Round 1 (Erangel), Round 2 (Erangel), Round 3 (Erangel), Round 

4(Miramar), Round 5 (Miramar) 

 

3.4 Mód: Esports Mode  

 

3.5 Régió: Europe  

 

3.6 Nézet: FPP  

 

3.7 Időjárás: Napos 

 

 

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

squad FPP módban.  

 

 

 

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

 

4. Specifikus szabályok 
 
4.1 In-game viselkedés: Tilos a viselkedés minden olyan formája, amely szembemegy a 

NGES Etikai- és Gyermekvédelmi Szabályzatával, illetve az általános etikai normákkal. 

 

4.2 Meg nem jelenés (No show): A mérkőzés kezdőpontjától számított 10 percen belül 
minden játékos köteles megjelenni a lobby-ban. Ha egy csapat előre tudja, hogy nem 
képes lejátszani a mérkőzését, akkor köteles azt előre jelezni egy admin felé. 
 

4.3 Az NGES részéről a verseny lebonyolításának vezetője a Fő-Admin. A Fő-Admin 



munkáját az irányítása alatt álló más adminok is segíthetik. 

 

A Fő-Admin legfontosabb feladatai: 

A Verseny mérkőzéseinek lebonyolítása, beleértve azok teljeskörű előkészítését, 
és a mérkőzéseket követően felmerülő utólagos feladatok elvégzését is. 
A Fő-Admin jogosult és egyben köteles szóban vagy írásban figyelmeztetni a 

Versenyzőt, illetve a Csapatot (a Csapatkapitányon keresztül), amennyiben 
valamely cselekmény a Fő-Admin megítélése szerint az NGES Fegyelmi 

szabályzatába ütköző cselekményt valósíthat meg. 

Súlyosabb kihágások esetén a Fő-Admin által megítélt fegyelmi szankció az 

irányadó és érvényes, teljes körű jogkörrel rendelkezik. 
 
 
Pontozás: 

 

Kill pontok: 

 

minden egyes kill 1 pont 

Helyezés pontok: 

Helyezés / Pont 

 

1.:10 pont 

2.: 6 pont 

3.: 5 pont 

4.: 4 pont 

5.: 3 pont 

6.: 2 pont 

7.: 1 pont 

8.: 1 pont 

9-16-ig: 0 pont 

 

Meccs pont: 

A kill pontok és a helyezés pontok összege 

 

Összpontszám: 

A meccs pontok 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 

STAY & PLAY GAMER CUP 

A VERSENY EGYÉB 

SZABÁLYAI 

Kommentar [1]: Ez nekem így 
kettősponttal kitöltetlennek tűnik 

Kommentar [2]: Itt az lenne, hogy 
mikből adódik össze az összpontszám? 
Ha igen akkor még ezt ki kell tölteni. 



NEMZETI GAMING ÉS ESPORT 

SPORTÁGI SZÖVETSÉG 

PlayerUnknown’s Battlegrounds 

 

 

1. KÖZVETÍTÉS SZABÁLYAI 

1. Online mérkőzések esetén, az NGES kizárólagosan jogosult a Versenyről bármilyen 
audiovizuális felvétel készítésére vagy ilyen felvétel készítésének engedélyezésére és 

felhasználására, ideértve különösen a nyilvánossághoz való közvetítés jogát (például a 

Verseny streamelése vagy egyéb platformon vagy technikákkal történő közvetítése). Az 
audiovizuális felvételek jogtulajdonosa az NGES. 

 

2. Online mérkőzések esetében bármely versenyző jogosult a csapat mérkőzéseinek 
streamelésére vagy egyéb platformon vagy technikákkal történő közvetítésére abban az 
esetben, amennyiben az NGES nem közvetíti az adott mérkőzést élőben (streameléssel, 
vagy egyéb platformon vagy technikákkal történő közvetítéssel). Amennyiben az NGES, 
vagy annak megbízottja a fentiek szerint közvetíti a csapat mérkőzését előben, akkor egyik 
versenyző sem steamelheti a mérkőzését, illetőleg egyéb platformon vagy technikákkal 
történő közvetítés is szigorúan tilos. 

 

3. Amennyiben az előző pontban foglaltak alapján a versenyző jogosult a mérkőzés 
streamelésére vagy egyéb platformon vagy technikákkal történő közvetítésére, abban az 
esetben a versenyző köteles az NGES emblémáját/logóját a közvetítés során folyamatosan 
megjeleníteni. A versenyzőnek kötelessége az info@nges.hu e- mail címen közvetítési 

szándékát jelezni, az ezúton kapott iránymutatásokat követni és betartani. 

 

4. A versenyző az NGES előzetes írásbeli engedélye nélkül különösen nem jogosult a 
mérkőzésről készült felvétel többszörözésére, terjesztésére, nyilvános előadására, 
sugárzással vagy másként bármilyen módon a nyilvánossághoz való közvetítésére, 

átdolgozására és kiállítására. Bármilyen ilyen tevékenység szigorúan tilos. 

 

5. A Versennyel kapcsolatos bármilyen szerzői jogi jogsértést megvalósító felhasználás 
esetén az NGES az érintett versenyzővel, illetve csapattal szemben közvetlenül felléphet 
és az általa szükségesnek tartott lépéseket megteheti. 

 

 

2. EGYEBEK 

2.1 A Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, 

valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket 

kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, az NGES-en kívülálló tényező, mint például (de nem 

kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati 

leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat 

fenntartása. Az NGES az e pontban írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja

Kommentar [3]: Ez nekem wordben 
teljesen szét van csúszva, kérlek 
tegyétek rendesen középre. 
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2.2 A Platformmal kapcsolatos rendelkezések: 
 

a) Az NGES nem felel semmilyen a versenyző által a Platform szerződéses feltételeinek 
megsértéséből eredő, a Platform által a versenyzővel szemben érvényesített bármilyen 
igény, követelés, kártérítés vagy jogkövetkezmény vonatkozásában. Amennyiben a 
Platform bármilyen igénnyel lép fel az NGES-sel szemben a Platform szerződéses 
feltételeinek versenyző általi megsértéséből eredően, úgy a versenyző köteles teljes 
mértékben mentesíteni az NGES-t a Platform által érvényesített bármilyen igény, 

költség, teher, veszteség és kár alól. 
 

b) Az NGES nem felel semmilyen, a Platform szerződéses feltételeinek a Platform általi 
megszegéséből eredő, a versenyzőt ért kárért, hátrányért, elmaradt haszonért vagy 
egyéb jogkövetkezményért vagy egyébként azért, ha a Platform a versenyző Platformhoz 
való hozzáférését bármilyen oknál fogva megszünteti, felfüggeszti vagy törli. 
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