
Турнірний регламент, Ezerlend 

Загальна інформація: 

• Дата проведення: 30.10.2021 

• Місце проведення: Ірпінь, вул. Українська 83б, секція 6, 

квартира 2 

• Формат: 2000pts,  matchedplay, WTC 

• Система: Швейцарка, з рахунком по Victori Point-ам. 

(див. Пункт система) 

• Ціна: 250грн 

• Суддя: Катула Микола  

• Максимальна кількість гравців: 12 людей 

•  На турнірі діє масковий режим: в зв'язку з погіршенням епідеміологічної обстановки в Україні, кожен 

учасник і глядач турніру зобов'язаний перебувати в приміщенні клубу в масці. 

Розклад: 

• 9:30 Відкриття дверей, початок регестрації гравців. 

• 10:00-13:00 Перший раунд. 

• 13:00-13:45 Кінець раунда, перерва. 

• 13:45-16:45 Другий раунд. 

• 16:45-17:00 Кінець раунда, перерва. 

• 17:00-20:00 Третій раунд. 

• 20:00-20:15 Кінець раунду, Нагородження. 

 



Під час турніру заборонено вживати спіртні напої та будь які 

інші види речовин які можуть призвести до небажаних 

конфліктів. 

Заморозка правил з 25.10(включно) 

Перевірка ростерів: 

Перевірка проходить онлайн за 96 годин до турниру, та до 

початку першого раунду. 

Ростер кожного зареєстрованого гравця повинен бути 

складений вірно, та відповідає вимогам Визивигу та рулпаку 

ВТЦ, подається тільки один раз, не пізніше, ніж за повні 4 дні до 

початку турніру(до 27.10). Наступні зміни ростеру заборонені. 

Якщо в ростері гравця виявиться неточність, помилка, або 

ігнорування обмежень турніру, вони можуть бути виправлені до 

28.10 10:00. 

Якщо у вас виникнуть проблеми з створенням правильно 

оформленого ростеру ви можете звернутись по допомогу 

головному судді, він обов’язково допоможе чим зможе. ;) 

Пофарбування: 

Після завершення гри, кожний з гравців нараховує собі 10 

Victori Points за Батл Реди, якщо у момент перегляду ростерів (див. 



Пункт Перевірка Ростерів) суддя зарахує наявність повного 

покрасу. 

Для вирішення будь-яких спірних моментів на столі або в 

трактуванні правил кличте суддю. 

Нагородження: 

Перше, Друге, та Третє місце у турнірній сітці отримає медаль. 

Ростери будуть опубліковані 29.10 об 15:00. 

Система: 

Система: 

Результати турніру і парінгів будуть ділитись за системою 

турнірних очок win(2)/draw(1)/loss(0), що визначається 

співвідношенням Victori Point-ам  (різниця 5 і менше VP = нічия). 

Також загальний рахунок Victori Point-в будуть в якості тайбрейка 

за турнірні очки. 

  



Столи та місії: 

На турнірі буде використовуватись террейн з 9-ї пропозиції 

WTC та Grand Tournament 2021 (11,21,31,13,33).  

Столи як будуть на турнірі будуть випадково обрані та 

опубліковані за 24 години до турніру. 

Посилання: 

Чат турніру: https://t.me/joinchat/JSXVRAI1unA2ZGQy 

Judge: https://t.me/Kola_Ez 

Рулспак: http://worldteamchampionship.com/wp-

content/uploads/2020/11/WTC_2021_Rulespack_1.5.pdf 

Правки по правилам: http://worldteamchampionship.com/wp-

content/uploads/2021/07/WTC_2021_FAQ_10.0.pdf 

Столи/терейн: http://worldteamchampionship.com/wp-

content/uploads/2020/09/WTC-2021-Terrain-Maps-9.31-Low-Res.pdf 

 


	Розклад:

