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Zadnja sprememba: 14. september 2020 

Glavni administrator turnirja: Urban Puhek (urban@spid.si) 



 

1. Omejitve za sodelovanje 

 

Udeleženec je državljan Slovenije 

 

Vsi udeleženci morajo vnesti veljaven in aktiven profil (PlayStation Network ID - PSN ID), ki je 

potreben za povabilo v tekmo in preverbo, da dejansko igra prijavljen igralec. 

 

Vsi igralci morajo imeti možnost igranja preko spleta (z aktivnim PlayStation®Plus) 

 

Vsi udeleženci morajo imeti aktiven NBA 2K21 Game ID, ki ga oddajo ob prijavi. 

 

Vsi igralci morajo biti stari vsaj 15 let na dan finalnega dogodka in potrebujejo - v primeru 

starosti pod 16 let na dan dogodka in se uvrstijo na veliki finale - izpolnjeno dovoljenje za 

udeležbo, podpisano s strani starša ali skrbnika, prinesti na lokacijo izvedbe dogodka. 

 

Z igranjem na kvalifikacijah se igralci strinjajo in so pripravljeni udeležiti se velikega finala. 

Stroškov, povezanih z udeležbo, organizatorji ne krijejo. 

 

Udeleženec se strinja s splošnimi pogoji sodelovanja, objavljenimi na spletni strani dogodka. 

 

2. Format turnirja in pravila 

 

Turnir bo izveden v dveh fazah v obdobju med 1. in 21. novembrom 2020, in sicer se bodo 

igralci (od doma) skozi štiri spletne kvalifikacije borili za enega 16 mest na finalnem dogodku, 

izvedenem v živo. 

 

Spletne kvalifikacije bodo potekale na spletu in bodo v celoti odigrane od doma. Najboljši 4 

igralci posameznih spletnih kvalifikacij se uvrstijo na veliki finale. 

 

Sistem tekmovanja na spletnih kvalifikacijah bo potekal po formatu enojnega izločanja, tj. ko 

igralec izgubi tekmo, je končal svojo pot v tistem kvalifikacijskem turnirju. Če se na finale ni 

uvrstil na katerem prejšnjih kvalifikacijskih turnirjev, lahko sodeluje na dodatnih kvalifikacijskih 

turnirjih. 

 

Sistem tekmovanja na velikem finalu bo sistem round-robin Best-of-1, tj. sistem skupinskega 

dela, v katerem bodo igralci po rangu, pridobljenem v prvem delu, razvrščeni v skupine po štiri, 

iz katerih se v končnico prebijeta najboljša 2 igralca posamezne skupine. V končnici bodo tekme 

potekale po formatu enojnega izločanja preko sistema Best-of-1 v osmini finala (RO8) in v 

polfinalu ter finalu preko sistema Best-of-3. 

 



 

Udeleženci morajo pred igranjem posodobiti igro na najnovejšo izdajo, ki morajo biti nameščene 

pred pričetkom igre. Zamuda iz naslova posodobitev pomeni diskvalifikacijo iz turnirja. 

 

Vsi udeleženci morajo biti pripravljeni za igro ob vnaprej objavljenih terminih za igranje, ki se 

lahko spremenijo. Vsi igralci morajo pred pričetkom igre opraviti "check-in" - v primeru, da tega 

ne storijo, bodo diskvalificirani iz turnirja. 

 

Pravila turnirjev se v primeru zagotavljanja boljše izkušnje tekmovalcev lahko spremenijo z 

odločitvijo administratorja tekmovanja. 

 

Za primer konfliktov igralcem priporočamo, da zajamejo posnetke zaslona za vsako odigrano 

tekmo - head to head screen z game IDji obeh igralecv, končni rezultat in vse morebitne 

konfliktne situacije. 

 

V primeru, da igralec zamudi na tekmo več kot 10 minut od načrtovanega pričetka, je 

diskvalificiran iz tekmovanja. V primeru, da se igralec ne odziva na kontakte, posredovane ob 

prijavi, je diskvalificiran iz tekmovanja po preteku 10 minut od načrtovanega pričetka. V primeru, 

da igralec ne prijavi no-showa nasprotnika, se lahko napredovanje turnirja zavleče - posledično 

si organizator pridržuje pravilo za diskvalifikacijo igralcev, ki niso odzivni oz. na neodzivnih delih 

turnirja. 

 

V primeru izgube povezave pred prvo minuto igre/prvo točko, se igra takoj znova ustvari z istimi 

nastavitvami, ekipami in home/away statusom. Če se izguba zgodi po tem trenutku, se bo 

rezultat dodal k vnovični igri, ki se je bo igralo le v dolžini preostalega časa. Igralci bodo moralo 

sodelovati, da najdejo točko nadaljevanja - nobeden od igralcev ne bo zadel točke, dokler se 

čas ne izteče do trenutka izgube povezave in za tem se igra nadaljuje normalno. Prosimo, da 

zajamete ekran pri obeh igrah za poročanje končnega rezultata. Igralci morajo po najboljših 

močeh pri drugi igri posnemati situacijo prve - to vključuje rezultat, preostale timeoute in posest 

žoge. 

 

Lobby vedno gosti igralec, ki je višje na turnirskem drevesu. Ta igralec mora vzpostaviti 

ustrezne nastavitve igre in povabiti nasprotnika. Ta bo imel tudi Home ekipo (to je ekipa na 

desni!). 

 

2. 1. Nastavitve igre spletnih kvalifikacij 

- Best of 1 

- Exhaustion: On 

- Difficulty: Pro 

- Game Style: Standard 

- Time Limit: 5 minut na četrtino 

- Control: All 

- Gamespeed: Normal 



 

- Teams: ALl-Star, All-Time in History ekipe niso dovoljene. Igra se le z Current Teams. Igralci 

ne smejo izbrati iste ekipe, kot njihov nasprotnik. Igralec višje v turnirskem drevesu izbira prvi. 

 

Pavze niso dovoljene izven v igro vgrajenih timeoutov. Če igralec pritisne na Pause, mora 

koristiti tudi eno od pavz. Dodatno koriščenje pavz diskvalificira igralca iz tekmovanja. 

 

Ne glede če zmagaš ali izgubiš tekmo, je potrebno prijaviti rezultate administratorju turnirja v 

roku 10 minut po koncu tekme. V primeru ne-prijave rezultata administrator izda ustno 

opozorilo, ki v primeru ponovitev pomeni diskvalifikacijo iz tekmovanja. 

 

Le en igralec je dovoljen na igralni račun. Igranje kot "ringer" oziroma prikrivanje realnega 

igralca vodi v diskvalifikacijo in prepoved igranja. 

 

3. Komunikacija 

 

 

Vsa obvestila v zvezi z dogodkom so objavljena izključno na spletni strani KZS ESPORTS in na 

Discord kanalu SPID.si. Administratorji igralcem niso dolžni posredovati navodil, ki so objavljena 

na uradni spletni strani ali na prej navedenem Discord strežniku. 

 

Uradni kanal za komunikacijo z administratorjem turnirja in s soigralci pred, med in po tekmi ter 

za sodelovanje na turnirju je Discord kanal SPID.si (https://discord.gg/8eDkVq3). Komunikacija 

po kakršnemkoli drugem kanalu ne zagotavlja odgovora organizatorja turnirja. 

 

 

4. Vedenje igralca 

 

Od igralcev se pričakuje, da prikažejo športno vedenje in "fair play". Vsako nešportno vedenje 

ali zloraba mehanik iger bo kaznova v skladus pravili KZS 

https://www.kzs.si/UserFiles/File/Pravilniki/28_3_2013_Disciplinski_pravilnik.pdf. 

 

Igralci ne smejo uporabljati nespodobnih kretenj, kletvic in/ali rasističnih komentarjev v klepetu, 

igri ali intervjuji v živo. Organizator si pridržuje pravico, da to uveljavlja po lastni presoji. Pravila 

veljajo tudi za forume, e-pošto, osebna sporočila in Discord kanale.  

 

Vse splošne spore rešuje organizator in zadnjo besedo v konfliktu ima glavni administrator 

turnirja, kot objavljeno v tem dokumentu. 

 

Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije ekip in/ali igralca. Vsaka ekipa/igralec za 

katerega je bilo ugotovljeno, da uporablja nedovoljeno mehaniko bo diskalificirana iz turnirja.  

https://www.kzs.si/article/id/2504
https://discord.gg/8eDkVq3
https://discord.gg/8eDkVq3
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kzs.si%2FUserFiles%2FFile%2FPravilniki%2F28_3_2013_Disciplinski_pravilnik.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2kuRsBbkngeZ6DdpbXfrzl61qawYRwh0nA35goYTtit45SNWjKKniuEsw&h=AT13LfHEO3bktUCm2w4wv-5Lyiw5yh5viiSXmItbkxXmbVrjy1FmBHPEGPceQycQY7ZyVEdeJ2vEtnFkxZY1I2q0-F_xzV0rPaLpcMdMguR1tVfQSocuhHB4RI7PUK_pgnw


 

 

Igralec lahko prenaša svojo igro v kolikor je ne prenaša organizator. V kolikor organizator 

prenaša igro, le te igralec NE sme sme prenašati, razen ob predhodnem dogovoru z 

organizatorjem.  Organizator si pridržuje pravico, da izključi ekipo/igralca ob neupoštevanju tega 

pravila. 

 

Igralec ne sme zavrniti prenašanja njegove igre iz strani organizatorja, prav tako ne more izbirati 

na kak način se bo igra prenašala. Igralci se strinjajo, da bodo omogočile nemoten potek 

prenosa tekem in zagotovile zahtevane customizacije igre. Igralec za intervju potrebuje 

računalnik ali mobilni telefon s kamero. 

 

5. Zbiranje podatkov 

 

Igralec soglaša, da organizator posreduje naslednje podatke o igralcih in prijavi organizacijama 

Društvo za elektronske športe - spid.si in FIBA. 

 

Organizator lahko posreduje prej navedenim vse podatke, posredovane ob prijavi in analitične 

podatke iger ter medijske vsebine. 

 

Za več informacij v zvezi z zbiranjem podatkov, se obrnite na  

https://www.kzs.si/UserFiles/File/Izjava%20o%20varstvu%20osebnih%20podatkov.pdf 

 

https://www.kzs.si/UserFiles/File/Izjava%20o%20varstvu%20osebnih%20podatkov.pdf

