
  

 

Stay & Play Gamer Cup – FIFA 21  

Játékspecifikus szabályzat 

 

 

1. Nevezés 

 

1.1 Teljes értékű nevezés két fázisban történik, mindkettőre szükség van: 
1.1.2 A jelentkezőnek ki kell töltenie az https://bit.ly/sp3fifa linken található 

regisztrációs adatlapot. 

1.1.3 Minden játékosnak regisztrált battlefy.com fiókokkal kell rendelkeznie, majd 

beneveznie a kupára az alábbi linken: 

 

PS4: http://bit.ly/sp3fifaps4 

 

XBOX: http://bit.ly/sp3fifaxbox  

 

 
1.2 14 évnél fiatalabb játékosok a kupán nem vehetnek részt, 14 – 18 év között szülői 

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

  

2 Díjazás 

 

2.1 Első helyezett: 30.000 Ft 

2.2 Második helyezett: 20.000 Ft 

2.3 Harmadik helyezett: 10.000 Ft 

 
 

3 Részvételi feltételek 

 

3.1 A nevezőnek magyar állampolgársággal kell rendelkeznie. 

 

3.2 A játékosnak rendelkeznie kell megfelelő internetkapcsolattal és játékosfiókkal, hogy az 

online mérkőzéseket le tudja játszani. 

 

3.3 Kötelező csatlakozni az alábbi discord szerverre a szervezőkkel, játékostársakkal való 

kapcsolattartás érdekében: https://discord.gg/frK5746 
 

3.4 Minden résztvevőnek a mérkőzés kiírt időpontja előtt legkésőbb 5 perccel készen kell 

állnia a meccsre, elérhetőnek kell lennie a discord szerveren és létrehozni a mérkőzést. 

 

3.5 A meccsek eredményeiről, esetlegesen felmerülő problémákról, kérdéses esetekről 

kötelezően screenshotot kell készíteni, amelyet kérésre be kell szolgáltatni.  

 

 

4 Játékspecifikák 

 

4.1 Internet kapcsolat - NAT type: Open 

4.1.2 Amennyiben a játékosokat semmilyen technikai segítség ellenére sem engedi 

egy játékba, úgy a továbbjutást a “http://cointoss.studio91media.co.uk/” oldalon 

feldobott érme dönti el.  
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4.2 Játékmód: Online barátságos 

 

4.3 Alsó – felső ágas rendszer (1 vereség után még folytatható a kupa) 

 

4.4 Félidő hossza: 6 perc 

 

4.5 Játéksebesség: Normál 

 
4.6 Csapat típusa: Online 

 

4.7 Controls: Any 

 

4.8 BO1-es mérkőzések, döntetlen esetén új mérkőzés kreálása. Az új mérkőzés az első gólig 

tart.  

 

4.9 Elődöntők és döntő az idő függvényében változhat BO2-re. 

 

 
5 Mérkőzések közvetítése 

 

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

abban az esetben a játékosoknak kötelessége az adás lebonyolítását segíteni, saját 

közvetítést kikapcsolni. 

 

5.2 Szervezők által nem közvetített mérkőzés streamelésére előzetes admini engedéllyel és 

a kupa/NGES/metabro logók elhelyezésével van lehetőség. 

 
 

6 Egyéb a kupára érvényes szabályzatok 

 

6.1 NGES Versenyszabályzat 

https://nges.hu/wp-content/uploads/2019/04/Versenyszabalyzat.pdf 
6.2 NGES Fegyelmi szabályzat 

https://nges.hu/wp-content/uploads/2019/04/Fegyelmi_Szabalyzat.pdf 
6.3 NGES Etikai- és Gyermekvédelmi Szabályzat 

https://mges.hu/GeS_Etikai_es_Gyermekvedelmi_Szabalyzat.pdf 
6.4 Továbbá minden www.nges.hu oldalon nyilvánosan elérhető szabályzat 

 
A szervezők fenntartják a jogot a szabályzat szükségszerű módosítására. 
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