
Regulamin Turnieju Counter Strike 1.6 

w „Budowlance|” 
 

 

 

1. Zasady ogólne 

 

1.1 Turniej odbędzie się  18.04.2015 w ZSZ 

1.2 Udział w rozgrywkach jest równoznaczny z całkowitą akceptacją poniższego regulaminu.  

1.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w momencie trwania Turnieju.  

1.4 W przypadku kwestii spornych lub zaistnienia sytuacji nieobjętych regulaminem decyzję 

podejmują administratorzy Turnieju. 

1.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe 

względem uczestników, które wystąpią przed, po lub podczas trwania Turnieju. 

1.6 Uczestnicy biorą udział w Turnieju dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

1.7 Uczestnicy wyrażają zgodę na korzystanie w celach promocyjnych zdjęć, nagrań 

filmowych oraz dźwiękowych z ich udziałem wykonanych podczas trwania Turnieju. 

1.8 Uczestnicy zobowiązani są do zachowania zgodnie z zasadami Fair Play - 

niedopuszczalne jest m.in. używanie wulgaryzmów, nie przyzwoitych gestów, aktów agresji 

oraz wandalizmu. 

1.9 Wszystkie zachowania zakłócające przebieg gry, włączając w to między innymi 

zniszczenie stanowiska gry, przerwanie dopływu zasilania lub doprowadzenie do przerwania 

gry w jakikolwiek sposób są zabronione. 

1.10 Przy stanowiskach do gier obowiązuje bezwzględne przestrzeganie regulaminów 

pracowni komputerowych oraz zasad BHP(m.in. całkowity zakaz spożywania napojów oraz 

posiłków). 

1.11 Każdy uczestnik Turnieju jest zobowiązany do pisemnego zaakceptowania regulaminu 

podczas rejestracji. 

1.12 Łamanie zapisów pkt. 1.8 - 1.10 skutkuje natychmiastowym usunięciem uczestnika z 

Turnieju oraz pociągnięciem go do odpowiedzialności finansowej. 

1.13 Wszelkie materiały sporządzone w trakcie Turnieju są własnością organizatora i nie 

mogą być wykorzystywane bez jego zgody. 

 

 

2. Zespoły oraz zawodnicy 

 

2.1 W Turnieju może wziąć udział każda drużyna posiadająca minimum pięciu graczy, którzy 

mają ukończone 16 lat życia. 

2.2 Osoby niepełnoletnie zobowiązani są przynieść zgodę rodziców lub prawnych opiekunów 

- wzór zgody na stronie Turnieju. 

2.3 Drużyna składa się z 5 osób, w tym lidera  

2.4 Lider zespołu wyłącznie podejmuje decyzję odnośnie swojej drużyny względem 

administracji Turnieju. 

2.5 Każdy uczestnik Turnieju zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu z 



aktualnym zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość(np. dowód osobisty, legitymacja 

szkolna, paszport). 

2.6 Dokument tożsamości nie może posiadać śladów świadczących o poprawianiu danych 

osobowych. 

2.7 Przynależność zawodnika do danej drużyny może zostać zgłoszona tylko jeden raz na 

czas trwania całego Turnieju. 

2.8 Skład zespołu może się uzupełniać - musi to zostać odnotowane przez sędziego.  

2.9 Drużyna, która użyje niezgłoszonego zawodnika zostanie zdyskwalifikowana z Turnieju.  

 

 

3. Zapisy 

 

3.1 Zapisy u nauczyciela informatyki Roberta Sobieraj pod adresem informatyk@zsz-gk.pl 

3.2 Liczba miejsc w Turnieju jest ograniczona ( max 12 drużyn). 

3.3 Celem udziału w Turnieju, jest wypełnienie przez lidera formularza zgłoszeniowy, który 

dostępny jest na stronie Turnieju 

3.4 Najlepsze drużyny otrzymają dyplomy + ? 

3.5 Lider zespołu po zgłoszeniu swojej drużyny jest zobowiązany przesłać organizatorowi 

drogą poczty elektronicznej, w terminie do 3 dni kopię potencjalnej zgody rodziców lub 

prawnych opiekunów zgodnie z punktem 2.2. 

3.6 Wszelkie zmiany dotyczące składu drużyn można zgłaszać organizatorowi w dniach 

trwania zapisów zgodnie z punktem 3.1. 

3.7 W pierwszym dniu Turnieju, każdy uczestnik zobowiązany jest okazać dokument 

tożsamości zgodnie z punktem 2.5, celem potwierdzenia danych wraz z przekazaniem 

potencjalnego oryginału zgody rodziców lub prawnych opiekunów. 

3.8 Dokumentacja musi zostać uwierzytelniona przed rozpoczęciem pierwszego spotkania 

Turniejowego. 

3.9 Zabrania się stosowania wulgaryzmów w nazwach drużyn, tagach oraz w nazwach 

uczestników Turnieju. 

3.10 Wykaz grup Turnieju, zostanie opublikowany na witrynie internetowej Turnieju po 

zamknięciu zapisów. 

 

 

4. Spotkania  

 

4.1 Każdy mecz nadzoruje co najmniej jeden sędzia. 

4.2 Obowiązkiem sędziego jest dopilnowanie prawidłowego przebiegu rozgrywki zgodnie z 

regulaminem. 

4.2 Mecze rozgrywane są systemem 5on5.  

4.3 Mecz składa się z 1 mapy, rozgrywanej systemem MR15. 

4.4 Mecz wygrywa drużyna, która jako pierwsza wygra 16 rund.  

4.5 W razie remisu, zostanie rozegrana dogrywka w systemie MR3 (mp_startmoney 10000).  

4.6 O wyborze strony zadecyduje nożówka. Wygrany wybiera stronę.  



 

4.7 W czasie meczu drużyna może wykorzystać maksymalnie 2 przerwy po 3 minuty 

realizowane na początku rundy (freezetime) lub na jej końcu. 

4.8 Mecz jest wznawiany w momencie przekroczenia 3 minutowego czasu trwania przerwy. 

4.9 W przypadku gdy komputer odmówi posłuszeństwa dozwolone jest ponowne podłączenie 

sie do serwera.  

4.10 Drużyna o wyznaczonej godzinie jest zobowiązana zgłosić się w komplecie, w sali 

rozgrywek zgodnie z planem, w celu rozpoczęcia meczu. 

4.11 W przypadku niekompletnej drużyny, zespół ten zobowiązany jest w czasie do 5 minut 

na przygotowanie rezerwowego zawodnika. 

4.12 Brak stawiennictwa drużyny na mecz z zachowaniem punktu 4.11 jest równoznaczne z 

przegraną walkowerem. 

 

4.13 Mapy:  

de_dust2  

de_inferno  

de_nuke  

de_train  

de_tuscan  

 

4.14 Administrator Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany listy map granych na Turnieju. 

4.15 Podczas rozgrywek nie ma dostępu do sieci Internet na stanowiskach przygotowanych do 

gry. 

4.16 Ustawienia cfg. gracza powinno być zgodne z:  

 

cl_movespeedkey 0.52 

cl_pitchspeed 225 

cl_showevents 0 

cl_pmanstats 0 

cl_lc 1 

cl_lw 1 

d_spriteskip 0 

gl_max_size >= (większe lub równe) 128 

gl_monolights 0 

gl_picmip 0 

gl_polyoffset 0.1 lub 4 

s_show 0 

s_a3d 0 

lightgamma 2.5 

texgamma 2.0 

cl_bob 0.01 

cl_bobcycle 0.8 

cl_bobup 0.5 

cl_showerror 0 

Dozwolone komendy rate: 

rate 20000 - 25000 



cl_cmdrate 80 - 101 

cl_updaterate 80 - 101 

ex_interp 0.01 – 0.03 

 

4.17 Ustawienia serwera będą następujące:  

 

mp_autokick "0" 

mp_autoteambalance "0" 

mp_buytime "0.25" 

mp_c4timer "35" 

mp_chattime "5" 

mp_consistency "1" 

mp_decals "300" 

mp_fadetoblack "1" 

mp_falldamage "1" 

mp_flashlight "1" 

mp_footsteps "1" 

mp_forcecamera "2" 

mp_forcechasecam "2" 

mp_freezetime "8" 

mp_friendlyfire "1" 

mp_kickpercent "1" 

mp_limitteams "0" 

mp_logdetail "3" 

mp_logecho "0" 

mp_logfile "1" 

mp_logmessages "1" 

mp_mapvoteratio "1" 

mp_maxrounds "0" 

mp_roundtime "1.75" 

mp_startmoney "800" 

mp_timelimit "0" 

mp_tkpunish "0" 

mp_winlimit "0" 

 

allow_spectators "0" 

decalfrequency "60" 

edgefriction "2" 

host_framerate "0" 

log on 

pausable "1" 

 

sv_accelerate "5" 

sv_aim "0" 

sv_airaccelerate "10" 

sv_airmove "1" 

sv_allowdownload "1" 



sv_allowupload "1" 

sv_alltalk "0" 

sv_cheats "0" 

sv_clienttrace "1" 

sv_friction "4" 

sv_gravity "800" 

sv_maxrate "25000" 

sv_minrate "2500" 

sv_maxupdaterate "101" 

sv_minupdaterate "20" 

sv_maxspeed "320" 

sv_proxies "1" 

sv_send_logos "0" 

sv_send_resources "1" 

sv_stepsize "18" 

sv_timeout "65" 

sv_voiceenable "0" 

sv_wateraccelerate "10" 

sv_wateramp "0" 

sv_waterfriction "1" 

say "Ustawienia Turniej CS 1.6 5on5 MR15 zostaly pomyslnie zaladowane.” 

say “ovens.pl | cs.ovens.pl ”  

 

 

5. Oszukiwanie oraz kary 

 

5.1 Zabronione jest używanie programów zewnętrznych niebędących integralną częścią gry.  

5.2 Zabronione jest używanie skryptów, innych niż dostępne w opcjach gry. 

5.3 Nie dozwolone jest:  

 

- WallHack  

- ESP  

- AimBot  

- NoSpread 

- NoRecoil 

- MiniMapHack 

- SpeedHack/KniveSpeed 

- NoFlash/NoSmoke(Removals) 

- FullBright 

- Lambert 

- SpinHack 

 

Zakazane skrypty/bindy  

"MWHEELDOWN/UP" "+duck"  

Skrypt BUNNY HOP  

Skrypt No-Recoil  



Skrypt wykorzystujący -mlook  

Skrypt BurstFire/TripleShot  

Skrypt No-Zoom  

Skrypt Quick-Zoom  

Skrypt Stop-Shot 

 

5.4 Zabronione jest wykorzystywanie błędów map powszechnie uznanych jako zakazane.  

5.5 W przypadku złamania powyższych punktów drużyna zostaje zdyskwalifikowana. 

 

 

6. Lokalizacja 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego 

ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria 

Pracownie komputerowe nr 50 i 52 (II Piętro budynek główny) 

 

ZSZ w Górze Kalwarii przetwarza dane osobowe uczestników turnieju zgodnie z Dz.U. 1997 

nr 133 poz. 883 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Powyższe 

informacje można potwierdzić elektronicznie pod adresem: informatyk@zsz-gk.pl 


