
Általános Szabályzat 
 
 
A szabályzat hatályos az Infinity Csarnok LAN (továbbiakban: ICL) rendezvény összes résztvevőjére: 
 
1.) az ICL által megbízott, a rendezvény munkálataiban, levezetésében résztvevő személyekre, 
2.) a játékosokra, 
3.) a nézőkre, 
4.) a médiában érintettekre, 
5.) a rendezvény területén kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásokra illetve azok munkatársaira 
 
A versenyre való belépéssel mindenki elfogadja a szabályzatot és annak egyéb rendelkezéseit, illetve alkalmazkodik, és feltétel                
nélkül betartja azt. Rendkívüli esemény esetén a rendezvény szervezői fenntartják a jogot a szabályzattól való eltérésre, illetve                 
annak változtatására annak érdekében, hogy a rendezvény sikeresen lebonyolításra kerüljön. 
 
A szervezők fenntartják továbbá a jogot, hogy bármelyik játékost az elvárttól eltérő magatartás tanúsítása esetén kizárják,                
illetve kitiltsák a rendezvény területéről további indoklás és figyelmeztetés nélkül, a nevezési díj visszafizetése nélkül. Az ICL                 
nem tehető felelőssé a résztvevők által más résztvevők magántulajdonában okozott károkért, illetve azok illetéktelen              
eltulajdonításáért. 
 
Nem regisztrált játékos nem játszhat a csapatban, ez a csapat azonnali kizárását eredményezi. A szervezők a csapat által kijelölt                   
csapatkapitánnyal tárgyalnak minden, a csapatot érintő ügyben. 
 
A beléptetésnél, ami a regisztrációt jelenti egy csapatnevet, rövidítést, s persze a személyes adatokat kell megadni a beléptetés                  
sikerességének érdekében.  
 
Természetesen, ha többször is ki kell zárni egy csapatot, akkor ez a további rendezvényekről való kitiltást vonhatja maga után.                   
Ugyanez vonatkozik a többször szabályzatsértő magatartást tanúsító személyekre. 
  



A rendezvény résztvevőire és nézőire vonatkozó szabályok: 
 
 
A rendezvény területére belépő személyek (játékosok,nézők,kiállítók) hozzájárulásukat adják, hogy az ICL róluk kép és hang               
anyagot készítsen, melyet a rendezvényt követően saját céljaira felhasználjon! 
 
Ha valaki a rendezvény helyszínén és az ahhoz kapcsolódó ingó és ingatlan dolgokban kárt tesz, eltulajdonít vagy más jogsértő                   
magatartást tanúsít, azonnali kizárásban és a rendezvényről való kitiltásban részesül, majd az ügy mértékétől függően jogi úton                 
érvényesítjük vele szemben az igényeinket. Csak az engedélyezett helyeken és területeken szabad tartózkodni!  
 
A biztonsági szolgálat emberei, akik a személyi és vagyoni biztonságról és védelemről gondoskodnak, bárhol tartózkodhatnak.               
Ugyanez vonatkozik a verseny szervezőire. A résztvevők a rendezvény területére való belépésükkel elfogadják, hogy ha nem                
engedélyezett területen tartózkodnak, akkor minden jogi felelősséget átvállalnak a rendezvény szervezőitől. 
 
A rendezvény területén saját készítésű reklámokat, a verseny menetét zavaró tárgyakat tilos elhelyezni. Ide tartoznak a                
veszélyes szúró-, vágó- és egyéb eszközök, amelyek mások testi épségét veszélyeztethetik. Beléptetéskor a rendezvény              
beléptetői jogosultak a táskák és személyes holmik átvizsgálására az esetleges problémák, s a rendezvény szempontjából               
kellemetlen helyzetek elkerülése végett. 
 
A versenyzők a következő informatikai eszközöket hozhatják magukkal: egérpad, egér, fejhallgató, billentyűzet, egyéb             
gaming-kiegészítők, mobiltelefon. Fényképezőgép, kézi kamera, hangszóró, hősugárzó és egyébb nagy áramfelvételű eszközök            
nem engedélyezettek. A felsorolásban nem feltüntetett eszközök elbírálása a szervező bizottságot illeti meg. 
 
A rendezvény területére kábítószert, ételt-italt, alkoholt behozni szigorúan tilos! Kábítószeres, erősen ittas és tudatosan              
önkívületi állapotba került játékosokat a biztonsági szolgálat bármikor eltávolíttathatja. Az igazán súlyos esetek a további               
rendezvényekről való kizárást vonják maguk után. Szeszesitalt tilos a játékra kialakított területeken fogyasztani! Üveget a               
rendezvényre behozni Tilos! Azonnali elkobzással, és büntetőponttal „jutalmazzuk”! 
 
Aki szemetel vagy nem a kijelölt helyen dohányzik büntetőpontot kap. A büntetőpont mértéke az adott eset körülményein, és a                   
szabályt sértő személy magatartásán múlik. Csoportmérkőzések alatt a büntetőpont a csoportmérkőzéseket követően levonandó             
a csapat által szerzett összpontszámból! A szétlövés és a playoff esetén a büntetés játékos eltiltással jár! (pl. az adott személy 5                     
körig nem játszhat) Sorozatos szabályszegések esetén a személyt kizárjuk a versenyből, adott esetben pedig kitiltásban               
részesítjük!  
 
A rendezvényen bármilyen hang-, kép- és videofelvételt csak az ICL írásos engedélyével készíthető! 
 
A nézők nem lehetnek a versenyzők közelében a meccsek alatt, és semmilyen módon nem kommunikálhatnak egy éppen                 
versenyző csapat tagjaival. (Ugyanez fordított esetben is értendő.) 
 
A résztvevő teljes mértékben felel számítógépéért – ezalatt annak vírusmentességét, működőképességét kell érteni. 
 
A versenyzőknek elfogadható magatartást kell tanúsítaniuk és profi versenyző módjára kötelesek viselkedni, azaz mindenféle              
botrányos viselkedéstől mentes viselkedést kötelesek tanúsítani. 
 
A folyamatosan trágár szavakat használó játékosokat először figyelmeztetjük, és büntetőponttal sújtjuk, majd 
azonnali hatállyal kizárjuk a csapatukat! 
 
A versenyzőknek minden szempontból tekintettel kell lenniük versenytársaikra. A rendezvény 
résztvevői az általuk okozott károkért teljes vagyoni felelősséggel tartoznak. 
 
A rendezvény résztvevői a verseny területére történő belépéssel elfogadják és magukra nézve kötelezőnek tekintik az ICL                
szabályzatát. A játékosoknak kötelező kitölteni az adatlapjukat, email és telefonos elérhetőségüket, a zökkenőmentes             
regisztráció és a lebonyolítás érdekében. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük, nem adjuk ki harmadik félnek. 
 
A 2016-os WESG kvali botrány óta a verseny tisztaságára különösképp ügyelünk. Minden 2016.10.22 után beszerzett VAC,                
Faceit, ESL ban a rendezvényről való határozott idejű eltiltást von magával. A kitiltás hosszát a szervező bizottság határozza                  
meg a körülmények ismeretében. Minden eset egyedi elbírálás alá esik. Az aktuális eltiltásokhoz tartozó hivatalos álláspontot a                 
szabályzatok menüpont alatt található táblázat taglalja. A szervezőknek jogukban áll egy kitiltást felfüggeszteni, eltörölni.  
 
  



A szervezőbizottság tagjainak feladatkörei: 
 
A lebonyolításért felelő személyek – adminisztrátorok – az itt megtalálható irányelvek szerint hozzák meg döntéseiket. A 
szabályzat csak egy útmutató, a helyszínen meghozott döntések ettől eltérhetnek. A játékosok kötelesek az általuk meghozott 
írott, vagy szóban elhangzott döntések szerint eljárni, azokat tiszteletben tartani. 
 
Bármilyen kérdés merülne fel a lebonyolítással, vagy az eszközparkkal kapcsolatban, forduljatok hozzájuk bizalommal. A 
lehetőségekhez mérten megpróbálnak segíteni a felmerülő problémákban. Felhívjuk a figyelmeteket, hogy tilos a tudtuk nélkül 
a másik csapattal megalkudni pl.: beugró játékos, korábbi kezdés, stb. 
 

Díjazás 
 
Minden rendezvényünk díjazása a résztvevők számától függően változik, alábbiakban egy iránymutató táblázat a várható              
összegekről: 
 
8 csapat esetén: 1 szett hardware, érmek 
16 csapat esetén: 3 szett hardware, kupa, érmek 
24 csapat esetén: 100 000 Ft, 3 szett hardware, kupa, érmek 
32 csapat esetén: 150 000 Ft, 6 szett hardware. kupa, érmek 
48 csapat esetén: 200 000 Ft, 8 szett hardware, kupa, érmek 
 
Az itt található szabályok csak iránymutatók, a rendezvény szervezői, lebonyolító személyzete azoktól saját belátása szerint               
eltérhet. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít fel a hatályuk alól. 
 

Hálózat, hardver, szoftver: 
 
Saját hálózatot vagy szervert a szervezők beleegyezésével lehet indítani. 
 
Tilos mások, illetve a rendezvény gépeiben bármilyen jellegű kárt, módosítást végezni! Ennek megszegése azonnali kizárást               
von maga után! 
 
A rendezvényen biztosított internetet a játékosok csak az általuk nevezett játékok ürügyén használhatják, a driverekről és egyéb                 
segédprogramokról már a verseny előtt kell gondoskodniuk. A hálózat szándékos terhelése azonnali rendőrségi             
büntetőfeljelentést von maga után! A rendszer leterhelése, illetve bárminemű rongálása kitiltással jár!. 
 
A játék menetének bárminemű megváltoztatása, jogosulatlan előnyhöz jutás vagy szándékolt hátrány alkalmazása az ellenféllel,              
illetve más személyekkel szemben tilos. Az azonnali kizárás lehetősége ebben az esetben is fennáll. 
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