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1. Informații generale
(1) Competiția de PUBG din cadrul proiectului ITFest 2018 va avea loc în
cadrul LAN Party-ului ce se va desfășura pe data de 24 noiembrie 2018, la
pavilionul Eminescu, Romexpo (Bulevardul Mărăști, nr. 65-67, sector 1,
București).

(2) Înregistrarea la turneul DUO TPP este deschisă pentru oricine este
interesat. Deschiderea evenimentului se va face la ora 10:00, evenimentul
desfășurându-se între orele 10:30 – 18:30.
(3) Înscrierea în acest concurs reprezintă acordul dat de a respecta
regulamentul impus de organizatori și arbitri, de a te comporta în condiții
amiabile față de ceilalți participanți, de a fi înțelegător cu echipa de organizare și
de a juca în mod echitabil față de ceilalți participanți.
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2. Metodologia de înscrieri
A.

Înscrieri

(1) Înscrierile se fac pe site-ul https://itfest.sisc.ro/lan-party/index.html,
în perioada 01.11.2018 – 23.11.2018.
B. Eligibilitate
(1) În cadrul competiției poate participa orice persoană fizică, elev de liceu
sau student, cu vârsta de cel puțin 14 ani.
(2) Nu sunt eligibili pentru a participa membrii echipei de organizare a
proiectului, dar nici membrii din Biroul Executiv și Biroul de Conducere SiSC.
(3) Participanții minori sunt obligați să prezinte o declarație semnată de
către unul dintre părinții/tutorii legali. Prin semnarea acesteia se acceptă faptul că
elevii minori vor participa la această competiție pe proprie răspundere. Această
declarație este anexată la sfârșitul prezentului regulament, iar participanții vor
trebui să o trimită completată pe adresa itfest@sisc.ro cu cel puțin trei zile înainte
de începerea concursului sau să o aibă asupra lor în format fizic în ziua
desfășurării competiției. Neprezentarea acestei declarații în niciuna dintre cele
două modalități duce la imposibilitatea participării minorului la concurs.

3. Drepturile și obligațiile jucătorilor
(1) Pentru o mai bună organizare a evenimentului, jucătorii trebuie să dea
dovadă de un comportament adecvat unei competiții. Astfel, pentru a atinge acest
obiectiv, participanții trebuie să respecte următoarele reguli:
1. Trebuie să dea dovadă de respect față de organizatori, ceilalți
participanți și spectatori. De asemenea, să evite cu desăvârșire orice
comportament neadecvat. În cazul în care un participant va avea un
comportament nepotrivit, va fi eliminat din competiție.
2. Trebuie să ajungă la timp la începutul fiecărui meci și să fie
pregătiți pentru începerea lui. În cazul în care nu sunt prezenți, vor fi
descalificați.
3. În cazul în care se observă o abatere de la reguli, aceasta trebuie
adusă la cunoștință unui organizator.
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4. Participanții trebuie să cunoască regulile.
5. Participanții trebuie să aducă orice echipament pe care
organizatorii îl consideră necesar.
(2) Organizatorul respectă și protejează confidențialitatea datelor
personale din formularul de înscriere. Orice informație personală este prelucrată
și folosită conform politicii de confidențialitate a datelor personale și nu va fi
folosită în niciun mod care contravine acestei politici.

3. Reguli de ordine interioară
(1) Țipatul sau injuriile adresate organizatorilor sau jucătorilor sunt strict
interzise.
(2) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui
bun din sală se pedepsește cu descalificarea echipei din concurs și urmările legale
pentru fapta săvârșită.
(3) Lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice se
pedepsesc cu descalificare echipei din concurs și urmările legale pentru fapta
săvârșită.
(4) Aruncarea sau depozitarea deșeurilor în locurile neamenajate din sală
este strict interzisă.
(5) Pe toată durata meciurilor, folosirea telefoanelor este strict interzisă.
(6) Orice dificultăți sau probleme tehnice trebuie raportate la unul dintre
admini chiar după defecțiune.
(7) Pe masă se ține doar o singură băutură.
(8) Prin participare la eveniment fiecare participant este de acord cu privire
la tot ceea ce se prevede în aceste reguli și reglementări.
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4. Regulament Duo Sanhok
(1) Orice echipă care arată un spirit contrar fair play-ului sau orice membru
al unei echipe care a folosit un limbaj obscen, urât, vulgar, jignitor, amenințător,
abuziv, calomnios, mincinos, defăimător sau ofensator ori criticabil în vreun alt
fel sau care a promovat sau incitat la ură sau la discriminare, în zona de meci sau
în apropierea acesteia, indiferent de moment duce la descalificarea echipei.
(2) Orice echipă care joacă fără o compoziție completă duce la
descalificarea echipei.
(3) Echipele în care conturile sunt folosite de mai mulți jucători: situațiile
în care un alt jucător folosește contul unui membru înscris oficial pe lista echipei
duce la descalificarea echipei.
(4) Jucătorii care complotează: cei care se lasă intenționat uciși sau joacă în
așa fel încât să faciliteze victoria celeilalte echipe duce la descalificarea echipei.
(5) Echipele care se folosesc de bug-uri, programe automate (boEi) etc duce
la descalificarea echipei.
(6) Orice echipă care a fost acuzată că a obținut un avantaj nedrept prin
trișare, hack-uri, etc, dacă acest lucru este dovedit duce la descalificarea echipei.

I.

Numărul participanților

(1) La turneu vor participa în total 8 echipe pe grupă.
(2) La turneu vor participa în total 16 de jucători pe grupă.
a) Reglementări
(1) Jucătorii trebuie să respecte reglementările Organizatorului.
b) În timpul meciurilor
(1) După începerea unui meci, numai jucătorii și personalul aprobat de
organizatori pot să rămână în zona de competiție.
(2) Jucătorii pot lansa doar STEAM, PUBG și DISCORD pe PC-urile de
turneu. Toate celelalte aplicații sunt strict interzise.
(3) Jucătorilor nu li se va permite să solicite o pauză nejustificată în
timpul jocurilor.
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(4) Comunicarea vocală a echipelor în timpul desfășurării turneului
DUO Sanhok se va face în joc sau pe orice altă soluție puse la
dispoziție de organizator.
c)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Setări SERVER
Server Region: EU
Player Number: 85
Team Squad: 2P (DUO)
Zombie mode: Off
DBNO Revive: On
DBNO Revive Casting time: 10S
DBNO HP Decreasing rate: 1x
Friendly Fire Damage: NaN
Player Camera Restriction: FPP/TPP
Map Option: Sunny
Playzone Progress: 1x
Centralized circle: 0x
Red Zone: Disabled
Care Package Frequency: 1x
Car / Motorbike: 1x
Boat: 1x
Unarmed attack Damage rate: 1x

d)
•
•
•

Setări Arme
Sniper Rifles: 1.3x
DMR Rifles: 1.3x
Assault Rifles: 1.2x

e)
•
•
•
•

Setări Attachement
Scope Attachemnets: 1.2x
Magazine Attachments: 1.2x
Muzzle Attachments: 1.2x
Stock, Foregrip, Attachments: 1.2x
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f) Consumables
• First Aid: 1.2x
g) Equip
• Helmet Lv3: 0x
h) Setări CERC DUO Sanhok

90
0
0
0
0
0
0
0
0

120 240 0.4
0.5
0.5
90
160 0.6
0.7
0.45
90
160
1
0.6
0.4
60
140
3
0.55
0.5
45
90
5
0.5
0.55
40
60
7
0.5
0.6
30
50
9
0.6
0.6
30
45
15 0.55
0.65
30
60
20 0.001
100
TOTAL ROUND TIME: 27m 30s

0
0
0
0
0
0
0
1
0

i) Distribuirea punctajului
Puncte perkill:10

II.

Organizarea meciurilor

(1) Meciurile sunt create de către adminii PUBG Romania.
(2) Meciul se va reface dacă mai mult de 10% dintre participanți nu se pot
conecta la startul meciului sau dacă majoritatea participanților sunt deconectați în
timpul meciului.
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(3) Echipele și jucătorii trebuie să se afle la calculatoare cu 5 minute înainte
de începerea meciului.
(4) Numele Lobby-ul, parola și alte detalii vor fi transmise de către un
admin.
(5) Meciul se va reface dacă setările nu corespund cu cele înscrise în
regulament, dacă unul dintre observatori nu este în meci sau dacă nu poate fi
stabilit rezultatul final.
(6) Meciul nu se reface din cauza deconectărilor individuale. Participanții
sunt datori să-și rezolve singuri problemele tehnice. În cazul în care jucătorul se
deconectează de la joc după primele 60 de secunde ale meciului şi nu se poate
reconecta la server, echipa ar putea continua să joace cu membrii vii până la
sfârşitul meciului.
(7) Toate deciziile adminilor sunt luate în baza acestui regulament și pot fi
supuse schimbării pentru a asigura fair-play-ul și buna desfășurare a competiției.

5. Dispoziții finale
(1) Participanții au obligativitatea de a respecta prezentul regulament.
Organizatorii își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament,
informând participanții în timp util.
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ANEXĂ
Declarație pe propria răspundere
Subsemnatul(a) ____________________________________________________________ domiciliat
în
(oraș,
strada,
număr)
______________________________________________
_______________________________________________ identificat cu CI/BI seria ___, număr
____________, CNP __________________________, în calitate de părinte / reprezentant legal al
minorului _________________________________________________ _______________________,
născut(ă) la data de (zz/ll/aaaa): _____/ ______/ __________,
în localitatea _____________________________, județul___________________________.
În condițiile în care copilul meu minor va participa la evenimentul ITFest, organizat de Sindicatul
Studenților din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (SiSC) la București în
data de 24 noiembrie, declar pe propria răspundere că minorul este apt din punct de vedere psihic, fizic
și medical să participe la competiție.
Am luat cunoștință despre toate aspectele legate de participarea efectivă la competiție ce reies din
Regulamentul de organizare.
În sensul celor de mai sus, îmi asum întreaga responsabilitate pentru orice vătămare sau prejudiciu ce iar putea fi cauzate minorului, ca urmare a participării la competiție.
Nume părinte / reprezentant legal:
_____________________________________

Semnătura:
_______________
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