
Call of Duty Kill Race - turnaussäännöt

Säännöt

1 Pelaajien kelpaavuus
1.1 Yleiset vaatimukset

● Pelaajien tulee käyttää omaa henkilökohtaista Call of Duty käyttäjäänsä.
● Tiimit koostuvat kolmesta pelaajasta.
● Tiimien kapteenien tulee liittyä Finesportsin Discord-palvelimelle.
● Pelaajien tulee olla vähintään 18-vuotiaita.
● Tiimien tulee olla rekisteröityneenä Battlefy alustalle.

2 Turnauksen tyyppi
2.1 Kill race

● Tiimit pelaavat annetun aikamääreen sisällä niin monta erää kuin ehtivä,
joiden aikana he keräävät pisteitä eliminoinneista ja sijoituksesta. Lopulliset
pisteet annetaan kolmen parhaan erän yhteispisteistä.

● Turnaus pelataan Battle Royale-pelimuodossa trio-tiimein.

2.2 Pisteiden ilmoittaminen
● Pisteet kerätään Google Formsin välityksellä. Mikäli Google Formsissa

ilmenee hankaluuksia, ota välittömästi yhteys turnausjärjestäjiin. Pisteet
voidaan ongelmatilanteissa kerätään Discordin välityksellä ja turnauksen
järjestäjät pitävät näistä kirjaa.

● Jokaisen tiimin kapteeni täyttää tiedot oikein Google Formsiin ja lisäävät
selkeän kuvan sijoituksista ja eliminoinneista todisteeksi. Pisteet tulee olla
ilmoitettuna 60 minuutin sisällä turnauksen päättymisestä. Määräajan
päättymisen jälkeen saapuvia pisteilmoituksia ei hyväksytä.

○ Esimerkki: pisteet tulee olla ilmoitettuna klo 22.00. Tiimi x ilmoittaa
pisteensä 22.01. Tiimin x pisteitä ei hyväksytä.

● Pistetilanne päivittyy Battlefyn tulokset kohtaan pisteiden laskun jälkeen.

2.3 Pisteytys

Turnauksessa annetaan pistetä eliminoinneista ja sijoituksesta.

Eliminoinnit:
Jokainen eliminointi on yhden (1) pisteen arvoinen.

Sijoitukset:
1. sija 5 pistettä
2. sija 4 pistettä
3. sija 3 pistettä
4. sija 2 pistettä
5. sija 1. pistettä



2.4 Tasapeli tilanteet
● Mikäli tiimit tulevat tasapeliin, ratkaistaan tilanne seuraavasti järjestyksessä:

○ Eliminointien määrä
○ Parhaat yhteenlasketut sijoituspisteet

3 Turnaus
3.1 Ilmoittautuminen

● Tiimit ilmoittautuvat mukaan turnaukseen Battlefyssa.

3.2 Pelimuoto
● Kill race, trio tiimeillä.

3.3. Turnauksen viestintä
● Turnauksen viestintä tapahtuu Discordissa. Tänne ilmoitetaan kaikki

turnauksen aikana tapahtuvat asiat, kuten “lobbyjen” aloitusajat, pisteiden
ilmoituslomakkeet sekä mahdolliset virhetilanteet ynnä muut. Osallistujilta
odotetaan Finesportsin Discord -palvelimen seuraamista turnausta ennen
sekä turnauksen aikana.

4 Huijaaminen
4.1 Huijaaminen

● Pelaajat eivät saa hyväksikäyttää pelinsisäisiä bugeja. Mikäli niin tekee,
joutuu tiimi diskatuksi. Turnauksessa ei saa käyttää huijausohjelmia tai
VPN:nää. Huijaamisesta kiinni jääminen johtaa diskatuksi tulemiseen.

4.3 Ongelmatilanteesta ilmoittaminen
● Pelaajien tulee ilmoittaa tällaisista tapauksista warmupin aikana tai

viimeistään 30 sec warmupin päättymisestä Discordissa warzone-errorit
kanavalla, joka löytyy Finesportsin palvelimelta. Mikäli ongelma tai ilmoitus
tulee myöhemmin, ei näitä huomioida.

4.4 Kuinka toimia ongelmatilanteessa?
● Kun kohtaat ongelman (esim. servulta tippuminen), ilmoita asiasta heti

järjestäjille ja käynnistä pelisi uudelleen.
● Jos kohtaat turnausjärjestelyihin liittyviä ongelmia, (esim. pisteiden

ilmoittaminen) ota yhteys järjestäjiin Finesportsin Discordissa.

5 Oikeudet
Finesports Oy (Järjestäjä) pitää oikeuden turnauspäivän muuttamiseen, sekä
muihin turnausta koskeviin asioihin.


