
Παρασκευή 

Hearthstone 

Πληροφορίες 

 Έναρξη εγγραφών: 15:30 

 Λήξη εγγραφών: 16:30 

 Έναρξη τουρνουά: 17:00 

 Συμμετέχοντες: 64 

Διεξαγωγή 

 Κάθε συμμετέχον πρέπει να έχει έτοιμα 4 Decks 

 Τα 4 αυτά Decks πρέπει να είναι με 4 διαφορετικές κλάσεις 

 Ο χαμένος κάθε παιχνιδιού πρέπει να αλλάξει το Deck του 

 Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Decks ανάμεσα στα παιχνίδια ή κατά την διάρκεια του 

τουρνουά 

 Δεν επιτρέπεται ο παίκτης να βγει από το Challenge Lobby 

 Όλα τα παιχνίδια θα είναι μορφής BO3 (Best out of 3) 

 Η φάση των 8 θα είναι BO5 (Best out of 5) μέχρι το τέλος 

Κανόνες 

 Εάν δεν είστε στην ώρα σας τότε έχετε περιθώριο 10 λεπτά να εμφανιστείτε αλλιώς 

αποκλείεστε και ο αντίπαλος σας περνάει στον επόμενο γύρο 

 Οι Admins στο χώρο θα ελέγχουν τους νικητές για τις επόμενες φάσεις 

 Αν ο αντίπαλος έχει Disconnect, θα αποφασίσουν οι Admins για τη τύχη του παιχνιδιού 

 Στην περίπτωση διαφωνίας, γίνεται επανεκκίνηση του παιχνιδιού 

 Οποιουδήποτε είδους προσβολή κατά την διάρκεια του παιχνιδιού και γενικότερα κατά την 

διάρκεια του τουρνουά οδηγεί σε αποκλεισμό 

Σάββατο 

Pro Εvolution Soccer 2017 



Πληροφορίες 

 Έναρξη εγγραφών: 12:30 

 Λήξη εγγραφών: 13:30 

 Έναρξη τουρνουά: 14:00 

 Συμμετέχοντες: 128 

Διεξαγωγή 

 Σε περίπτωση ισοπαλίας: κατευθείαν η διαδικασία των penalties 

 Σε περίπτωση pause χωρίς λόγο ή προειδοποίηση, ο παίκτης τιμωρείται με -1 goal. Εξαιρούνται 

οι αναγκαστικές αλλαγές λόγω τραυματισμού. 

 Αν ο παίκτης αντιμετωπίζει πρόβλημα με το χειριστήριο, οφείλει να ενημερώσει τον υπεύθυνο 

την στιγμή εκείνη και όχι μετά το τέλος του αγώνα. 

 Προετοιμασία πριν τον κάθε αγώνα 2,5 λεπτά (αλλαγές, στρατηγική, σύστημα κ.λ.π) 

Συνθήκες αγώνα 

 Τύπος: 1v1 knockout 

 Διάρκεια: 8 λεπτά 

 Συναισθήματα: Off 

 Διάθεση: Όλοι πράσινη 

 Τραυματισμοί: Off 

 Καιρός: Νύχτα / Καθαρός 

 Μήκος Γκαζόν: Κανονικό 

 Game Speed: 0 

 Subs: Max 3 

 Επίπεδο: Superstar 

 Κάμερα: Dynamic Wide | Zoom: 2 | Height: 2 

 Εμφανίσεις και στάδιο: Συνεννόηση μεταξύ των παικτών 

 Σε περίπτωση ισοπαλίας: Παράταση και πέναλτυ 

 Διεξαγωγή τελικού και μικρού τελικού: Best of Three 

Κανόνες 

 Σε περίπτωση εξαντλήσεως των slots, οι εγγραφές θα κλείσουν πριν την ώρα που αναγράφεται. 

 Εάν δεν είστε στην ώρα σας τότε έχετε περιθώριο 10 λεπτά να εμφανιστείτε αλλιώς 

αποκλείεστε και ο αντίπαλος σας περνάει στον επόμενο γύρο 

 Οι Admins στο χώρο θα ελέγχουν τους νικητές για τις επόμενες φάσεις 

 Οποιουδήποτε είδους προσβολή κατά την διάρκεια του παιχνιδιού και γενικότερα κατά την 

διάρκεια του τουρνουά οδηγεί σε αποκλεισμό 



League of Legends 

Πληροφορίες 

 Έναρξη εγγραφών: 14:30 

 Λήξη εγγραφών: 15:30 

 Έναρξη τουρνουά: 16:00 

 Συμμετέχοντες: 128 

Διεξαγωγή 

 Το Τουρνουά είναι Single Elimination, ο νικητής περνάει στην επόμενη φάση 

 Το mode είναι Custom Game – Tournament Draft 

 Η πίστα που παίζετε είναι η Summoners Rift 

 Ο τελικός θα είναι BO3 

 Ο νικητής θα είναι αυτός ο οποίος θα φτάσει πρώτος στα 100 minions, 1o Πύργο ή First 

Blood 

Κανόνες 

 Εάν δεν είστε στην ώρα σας τότε έχετε περιθώριο 10 λεπτά να εμφανιστείτε αλλιώς 

αποκλείεστε και ο αντίπαλος σας περνάει στον επόμενο γύρο 

 Οι Admins στο χώρο θα ελέγχουν τους νικητές για τις επόμενες φάσεις 

 Αν ο αντίπαλος έχει Disconnect, θα αποφασίσουν οι Admins για τη τύχη του παιχνιδιού 

 Στην περίπτωση διαφωνίας, γίνεται επανεκκίνηση του παιχνιδιού 

 Οποιουδήποτε είδους προσβολή κατά την διάρκεια του παιχνιδιού και γενικότερα κατά 

την διάρκεια του τουρνουά οδηγεί σε αποκλεισμό 

Formula 1 

Πληροφορίες 

 Έναρξη εγγραφών: 12:30 

 Λήξη εγγραφών: 13:00 

 Έναρξη τουρνουά: 13:30 

 Συμμετέχοντες: 64 



Διεξαγωγή 

 Νικητής του τουρνουά, είναι ο παίκτης που θα σημειώσει τον καλύτερο χρόνο 

Κανόνες 

 Εάν δεν είστε στην ώρα σας τότε έχετε περιθώριο 10 λεπτά να εμφανιστείτε αλλιώς 

αποκλείεστε και ο αντίπαλος σας περνάει στον επόμενο γύρο 

 Οι Admins στο χώρο θα ελέγχουν τους νικητές για τις επόμενες φάσεις 

 Στην περίπτωση διαφωνίας, γίνεται επανεκκίνηση του παιχνιδιού 

 Οποιουδήποτε είδους προσβολή κατά την διάρκεια του παιχνιδιού και γενικότερα κατά την 

διάρκεια του τουρνουά οδηγεί σε αποκλεισμό 



 

 


