
   GAMESPACE - INSPOT 

League of Legends 5on5 Tournament    

Το Gamespace.gr σε συνεργασία με την αλυσίδα καταστημάτων INSPOT 

ανακοινώνει μια πανελλήνια μηνιαία σειρά τουρνουά στον Ελληνικό χώρο 

της competitive σκηνής το οποίο μοιράζει 600 euro κάθε μήνα . Το 

τουρνουά θα αποτελείτε από max 128 ομάδες και η πρώτη φάση θα είναι 

OnLine, με τις 8 καλύτερες ομάδες να παίρνουν το εισιτήριο για το LAN 

FINALS σε οποιοδήποτε κατάστημα INSPOT επιθυμούν. Ο τύπος του 

τουρνουά θα είναι single elimination. 

Τα έπαθλα του Gamespace-Inspot Tournament. 

1st Prize: 400€(Η Ομάδα)+3200 RP & Triumphant Ryze 

Skin(Ο καθένας) 

2nd Prize: 150€(Η Ομάδα)+2400 RP(Ο καθένας) 

3rd Prize: 50€(Η Ομάδα)+1600 RP(Ο καθένας) 

4th Prize: 800 RP(Ο καθένας) 

Εκτός από τα χρήματα θα υπάρχουν και άλλα δώρα για όλους που 

συμμετείχαν σε αυτό το τουρνουά αλλά και για τους Finalist μας που δεν 

κατάφεραν να μπουν στην τριάδα, αυτά όμως θα ανακοινώνονται όταν ο 

διαγωνισμός έχει έρθει στην τελική του φάση.  

Δηλώσεις  

Η ομάδες μπορούν να δηλώσουν την συμμετοχή τους σε μια φόρμα 

επικοινωνίας που τους δοθεί. Ο αρχηγός και μόνο κάθε ομάδας θα κάνει 



την δήλωση αυτή.  

Η κάθε ομάδα θα πρέπει να δώσει ένα συμβολικό ποσό 10 ευρώ για να 

εισέλθει στο τουρνουά. 

Δίνουμε περιθώριο σε κάθε ομάδα 1 ακόμα παίχτη ως αλλαγή σε κάποιο 

παιχνίδι για να μην έχουν προβλήματα οι ομάδες σε περιπτώσεις που 

κάποιο μέλος τους δεν μπορεί εκείνες τις μέρες 

 

Τύπος Τουρνουά: 

Single Elimination: Ο νικητής περνάει κανονικά στην επόμενη φάση ο 

χαμένος δεν μπορεί να συνεχίσει. 

Φάσεις Τουρνουά: Η φάσεις των τουρνουά θα είναι 5. Θα υπάρξουν 4 

Online φάσεις και μετά θα γίνουν τα τελικά των καλύτερων 8 στα 

καταστήματα INSPOT.  

Οδηγίες Online & LAN phase. 

Online φάση  
Όταν γίνει η κλήρωση των ομάδων τα ζευγάρια θα πρέπει να 

επικοινωνήσουν με τους αρμοδίους μέσα σε 1 μέρα που θα γνωρίζεται 

ήδη e-mail, facebook profile ( γενικότερα social media profiles ) μόνο οι 

αρχηγοί έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν .  Μόλις βγει live το πρόγραμμα 

θα ανακοινωθούν και τρείς μέρες μέσα στις οποίες τα ζευγάρια θα πρέπει 

να έχουν βρεθεί και παίξει τους αγώνες τους. Ώρες τουρνουά θα είναι 

20:00 - 23:00 το βράδυ. Τις μέρες και ώρες αυτές θα είναι και moderators 

online ώστε να εξασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά. 

 



LAN φάση 

Όλοι οι παίχτες οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη φάση του τουρνουά 

θα πρέπει να παίζουν από κατάστημα INSPOT. 

Οι ομάδες που δεν θα είναι και τα 5 άτομα στο ίδιο Inspot, θα πρέπει να 

επικοινωνήσουν μαζί μας ώστε να το γνωρίζουμε και να δηλώσουν σε πιο 

κατάστημα βρίσκεται ο κάθε παίκτης.  

Ο κάθε παίκτης θα πρέπει να δηλώσει την παρουσία του στον υπεύθυνο 

του κάθε καταστήματος. 

Single elimination best of 128. 

Πρώτη online φάση:  

 Single elimination 128 ομάδες. (Αγώνες Best of 1) 

Η κλήρωση των brackets θα γίνει online. 

Ο νικητής κάθε ζευγαριού συνεχίζει στην δεύτερη φάση . 

Δεύτερη online Φάση: 

Single Elimination 64 ομάδες. (Αγώνες Best of 1) 

Το τουρνουά συνεχίζεται κανονικά σύμφωνα με τα αρχικά brackets. 

Ο νικητής κάθε ζευγαριού συνεχίζει στην τρίτη φάση. 

Τρίτη online φάση: 

Single Elimination 32 ομάδες. (Αγώνες Best of 1)  

Το τουρνουά συνεχίζεται κανονικά με τις νικήτριες ομάδες της δεύτερης 

φάσης. 



Ο νικητής κάθε ζευγαριού συνεχίζει στην τέταρτη φάση 

Τετάρτη online φάση: 

Single Elimination 16 ομάδες. (Αγώνες Best of 1) 

Το τουρνουά συνεχίζεται κανονικά με τις νικήτριες ομάδες της τρίτης 

φάσης. 

Ο νικητής κάθε ζευγαριού παίρνει το εισιτήριο για τα FINALS LAN TOP 8. 

Finals TOP 8  

Οι καλύτερες οκτώ ομάδες θα πάρουν το εισιτήριο για τα τελικά του 

Gamespace-INSPOT 5on5 Tournament. 

Final Top 8 Lan Tournament  

Καινούρια LIVE κλήρωση για τους αγώνες των ομάδων. 

Οι ώρες θα οριστούν από τα καταστήματα των INSPOT όπου έχουν 

δηλώσει οι καλύτερες 8 ομάδες. 

 

Κανόνες 

Online Φάση & Finals Top 8 

1) Σε κάθε αγώνα που διεξάγεται θα πρέπει να υπάρχει screenshot με την 

νίκη κατά την είσοδο του στο lobby μετά το τέλος του παιχνιδιού. ( από τον  

αρχηγό κάθε ομάδας )  

2) Οι βωμολοχίες απαγορεύονται κατηγορηματικά από όλα τα μέλη που 

θα πάρουν μέρος σε αυτό το τουρνουά.  

3) Κάθε ομάδα έχει έναν αρχηγό ή manager και μόνο αυτός θα επικοινωνεί 



με τους υπεύθυνους του τουρνουά. 

4) O Server των αγώνων είναι Europe Nordic & East. 

5) Όλα τα συμμετέχοντα account θα πρέπει να είναι δηλωμένα κατά την  

αίτηση στο τουρνουά  

6) Το map του αγώνα θα είναι 5vs5 Summoners’ Rift. 

7) Ο τρόπος επιλογής χαρακτήρα θα είναι Tournament Mode (Ίδιο με Draft 

Pick + pause). 

8) Ο κάθε παίκτης θα μπορεί να αλλάξει ή να τροποποιήσει τα Runes και 

τα Masteries καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά. 

9) Σε περίπτωση disconnect, για οποιοδήποτε λόγο, το παιχνίδι σταματάει 

με την εντολή στο chat “/pause” (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το παιχνίδι μπορεί να ξανά 

αρχίσει από την αρχή μόνο εάν δεν έχει υπερβεί τον χρόνο των 30 λεπτών )  

10) Είτε online είτε στα καταστήματα θα υπάρχουνε Admins οι οποίοι πριν 

την έναρξη του τουρνουά θα ενημερώνουν τους Αρχηγούς των ομάδων για 

τους κανονισμούς των αγώνων.  

11) Οι παίκτες μετά την λήξη του κάθε αγώνα πρέπει να ενημερώνουν τον 

Admin ώστε να περάσει την ομάδα στην επόμενη φάση και να στέλνουν το 

screenshot στο οποίο φαίνεται η νίκη τους σε mail που θα έχει 

ανακοινωθεί. 


