
WePlay Compete Valorant Regular Cup 5v5 офіційні правила та положення.

Турнір WePlay Compete Valorant Regular Cup 5v5 (надалі іменуються "Турнір") є
кіберспортивною подією, яку організовує WePlay Esports Media, INC., зареєстрована за
адресою 1013 Centre RD STE 403 B, м. Вілмінгтон, штат Делавер, США (надалі
іменується "WePlay Esports"). Дані правила та положення (надалі іменуються
"Правила") регулюють участь в Турнірі. При відправленні заявки та / або
підтвердженні участі в Турнірі всі учасники зобов’язуються ознайомитися з даними
правилами, беззаперечно їх прийняти та погодитися з умовами.
Дані турніри не являються гемблінгом і не пов'язані з азартними іграми.

1. Загальні положення

1.1. Турнір WePlay Compete Valorant Regular Cup 5v5 є турніром з відеогри Valorant,
організованим WePlay Esports. WePlay Esports це кіберспортивна організація створена
гравцями "старої школи" та глядачами з усього світу. Метою WePlay Esports є розвиток
кіберспорту засобом організації змагань (турнірів), об'єднання професійних гравців і
команд на найвищому рівні, створення рівних умов для всіх учасників і визначення
(тільки з використанням принципів рівної і чесної боротьби) чемпіона серед гравців з
команд по всьому світу.

1.2 Додаток WePlay Compete і Турнір недоступні для гравців з наступних територій:
Афганістан, Бурунді, Центральноафриканська Республіка, Конго, Куба, Іран, Ірак,
Північна Корея, Ліван, Лівія, Сомалі, Судан, Російська Федерація, Республіка Білорусь,
Дарфур, Південний Судан, Сирія, Венесуела, Ємен, Зімбабве, Нікарагуа, Малі.
Додаток WePlay Compete і Турнір недоступні в наступних штатах: Делавер, Монтана,
Південна Кароліна, Коннектикут.

Також, кожен гравець заявляє і гарантує що він / вона:

● Не входять до категорії осіб, які підпадають під санкційні заходи і заборони,
встановлені в застосовних президентських нормативно-правових актах США і
пов'язаних з ними документах і / або не входить до категорії осіб, які підпадають
під інші існуючі списки санкційних заходів і заборон і / або не підпадає під
категорію осіб, які коли-небудь порушили закон США “Про протидію корупції
за кордоном” та всі суміжні діючі закони США про боротьбу з підкупом і
корупцією, які були зафіксовані й оформлені належним чином.

● Відсутній в списках осіб особливих категорій і заборонених осіб Управління з
контролю за іноземними активами, єдиному переліку осіб, груп та організацій,
які підпадають під фінансові санкції ЄС, єдиному переліку осіб Ради Безпеки
ООН, переліку осіб які мають відношення до вчинення терористичних дій або
відноситься до осіб, до яких були застосовані міжнародні санкції, а також не



знаходиться в єдиному переліку осіб, які підпадають під фінансові санкції в
Сполученому Королівстві.

У разі виявлення подібних порушень WePlay Esports має право не видавати призи
відповідним гравцям.

1.2.1. Приймати участь можуть тільки гравці з СНД та Європи. Якщо ваш Регіон не
співпадає ви можете приймати участь тільки в тому випадку, якщо швидкість вашого
з’єднання є задовільним. В іншому випадку ви будете дискваліфіковані.

1.3. Для участі в Турнірі та отримання призів всі гравці повинні мати профіль на сайті
турнірної платформи WePlay Compete (в подальшому іменується "Платформа").

1.4. Турнірна платформа WePlay Compete надає засоби тільки для відправки і
управління результатами.

1.5. Майданчик для проведення Турніру: онлайн через персональний комп’ютер гравця.

1.6. Дати турнірів вказані в розкладі на сайті турнірной платформи WePlay Compete.

1.7. Розподіл призового фонду:

● Перше місце- 18000 грн на команду;
● Друге місце- 11000 грн на команду;
● Третє місце- 7500 грн на команду;
● MVP турніру 1000 грн.
● Розіграш 3 Battle Pass між усіма гравцями турніру!

1.8. Призи не можуть бути передані або обміняні на інший вид призу. WePlay Esports
зберігає право змінити / анулювати будь-які оголошені суми призів в будь-який час, на
свій розсуд.
1.9. Призи виплачуються в межах часових рамок і процедур узгоджених між WePlay
Esports і гравцем які беруть участь в Турнірі, але не пізніше ніж через 3 місяці після
закінчення Турніру. На процесс може вплинути наявність інформації та документів,
необхідних для переказу коштів.

2. Формат та правила Турніру

Для участі в Турнірі необхідно знаходитись на каналі Discord
https://discord.gg/WPT86uD

Загальні положення

● Ігри WePlay Valorant Regular Cup 5v5 проходять у форматі Online в мережі
Інтернет.

https://discord.gg/WPT86uD


● Карти 5v5:
Ascent
Pearl
Haven
Bind
Icebox
Breeze
Fracture

● Режим: 5 на 5.
● Сервер: Франкфурт 1.
● За домовленістю ви можете змінити сервер.
● Режим лоббі: Стандарт
● Тип лобі: Закрита
● Увімкнути чити: Вимк.
● Режим турніру: Увімк.
● Овертайм: Увімк.
● Зіграти всі раунди: Вимк.
● Приховати історію матчів: Вимк.
● Час для приєднання до лобі – 10 хвилин
● Лідер лобі зобов'язаний дочекатися підключення всіх гравців до старту
● В ігровому лобі мають право перебувати лише заявлені на поточний матч.

учасники, офіційні судді турніру, а також офіційні коментатори турніру

● Рекомендований браузер для участі в турнірах – Google Chrome.

Система проведення

● Гравці грають між собою по системі double elimination.

● Формат "Best of 1".
● Гранд фінал "Best of 3"
● Фінал нижньої сітки "Best of 3"

.

Правила проведення ігор

● При старті турніру ви отримаєте автоматичне запрошення в лобі матчу. Якщо
гравець не заходить в лобі матчу протягом 5 хвилин (проблеми з інтернетом,
встановлюється оновлення клієнта або інша технічна причина, що залежить
тільки від гравця), гравець отримує технічну поразку.



● Основним каналом комунікації при проведенні змагань є Discord чат
#Valorant-турніри. Відсутність на каналі може призвести до технічної поразки

● Хоча б один із гравців кожної команди повинен вести запис своєї гри, щоб у разі
спірних моментів мати докази. Відсутність запису спричиняє невиплату призів
та/або технічну поразку під час турніру. За використання підробленого запису
організатор має право поставити технічну поразку. При підозрі у читерстві,
багоюзі, Адміністратори можуть зняти гравця з турніру та запросити запис гри.
У разі ненадання запису гри на запит Рефері, ви можете отримати бан на
платформі. Запис гри повинен зберігатися 3 дні, після чого його можна
видалити.

● У разі запиту запису в однієї сторони, протилежна сторона також обов'язково
має зробити запис гри.

● Матч починається після того, як два капітани підтвердять готовність в ігровому
чаті Valorant, тоді лідер лобі може запускати матч.

● Матч починається після того, як всі гравці підтвердять свою готовність
(прописавши в чаті команду !ready).

● Якщо опонент повним складом залишив сервер, потрібно зробити скріншот і
відправляй на наш сервер Discord WePlay Esports, вказавши посилання на лобі.

● Гра на сервері триває до 13 переможних раундів. Максимальна сума раундів за
одну сторону становить 12, далі відбувається зміна сторін і продовження матчу.

● Кожній команді можна ставити гру на паузу не більше двох разів за матч.
Максимальна тривалість паузи 300 секунд. Після всіх пауз, виділених команді,
матч триває незалежно від того, виправив він свої проблеми, для яких брав
паузи, чи ні.

● Баги, обмеження, нечесна гра і санкції

● За використання багів гри гравець може отримати технічну поразку.

● Заборонено навмисно затягувати час, граючи 2 і більше турнірів одночасно, в
тому числі і на інших сайтах. Скарги на такого гравця приймаються лише від
учасників матчу на compete.weplay.tv. При наявності доказів затягування часу,
гравець отримає технічну поразку у всіх турнірах зі статусом "поточний" крім



того, який почався раніше всіх. Винятком є   Premium турніри і турніри, участь в
яких зайняла більше регламентованого часу з технічних причин.

● Нечесною грою вважається використання скриптів або програм, які ламають
гру.

● Заборонено матюкатися, принижувати, провокувати, флудити повідомленнями,
зачіпати гравців в спілкуванні прямо або побічно, аб’юзити і обманювати
учасників, а також адміністрацію турнірів будь-якими методами. За подібні
порушення команда може отримати попередження, технічну поразку, або бан і
позбутися будь-яких призів. Як докази необхідно надати скріншот. В окремих
випадках, на вимогу Рефері, необхідно надати POV демо.

● Затягування матчу суворо заборонено. Якщо одна з команд спеціально затягує
матч, вона може отримати технічну поразку.

● Команда, яка відмовилася від перегравання, призначеної головним Рефері,
отримує технічну поразку і позбавляється будь-яких призів, якщо зайняла одне з
призових місць.

● Повне ім'я або назва команди не повинно містити слова з ненормативної
лексики, пропаганду расизму або іншої форми ненависті до представників тих
чи інших національностей. Недотримання цього правила тягне за собою
попередження, технічну поразку або тимчасовий бан на платформі.

● Аватар гравця (аватар команди) не повинен містити зображення насильства,
порнографічні матеріали або пропаганду расизму або іншої форми ненависті до
представників тих чи інших національностей.

● Повне ім'я (назва команди) не може складатися з домена того чи іншого
інтернет-ресурсу (наприклад: www.google.com або google.com). Такі
гравці/команди не будуть допущені до участі.

● Заборонено брати участь в підставних матчах. За таке порушення
гравець/команда отримають технічну поразку в турнірі, а також призові не
будуть виплачені.

При виникненні будь-яких проблем, звертатися в канал #Valorant-турниры.

3. Як подати результати?

3.1. Після закінчення матчу результати зараховуються автоматично.



3.2. Якщо цього не сталося, напишіть у наш дискорд-канал.

4. Вимоги

4.1. Гравець повинен володіти обліковим записом WePlay Compete.

4.2. Гравець повинен жити там, де доступний Valorant.

4.3. Гравець повинен мати Valorant аккаунт.

4.4. Для участі в Турнірі на гравця допускається тільки один обліковий запис Valorant.

4.5. Заборонено використання макросів,читів, турбосів або будь-якої периферії, яка
змінює стандартний функціонал гри.

5. Спори

5.1. У випадках будь-яких спорів, що стосуються результатів матчу, правил і / або
порушення норм поведінки гравець зобов'язаний використовувати функцію спору та
надати всю коректну інформацію для розгляду Рефері Турніру.

5.2. Результати відправлені після 10 хвилин з моменту відкриття спору не будуть
розглянуті.

5.3. Рефері Турніру розглядає спори на індивідуальній основі.

5.4. Рефері Турніру приймає рішення на підставі даних правил. У суперечливих і
нестандартних ситуаціях Рефері має право вирішити спір на свій розсуд. У виключно
нестандартних ситуаціях, при наявності неспростовних доказів відсутності вашої вини
ви можете оскаржити рішення зроблене Рефері відправивши лист на електронну пошту
support@weplay.tv.

6. Права та обов'язки гравців

6.1. Співробітники, керівники, персонал WePlay Esports, а також найближчі родичі
вищезазначених осіб не мають права брати участь в турнірах.

6.2. Під час Турніру персонал WePlay Esports має право вимагати, а гравці в свою чергу
зобов’язуються надати інформацію про обладнання, яке використовується гравцями.
WePlay Esports може на свій розсуд заборонити використання будь-якого конкретного
устаткування, яке використовується гравцем, з причин пов'язаних з безпекою, чесністю,
і рівністю гри в Турнірі.

https://discord.com/invite/pXUwTH2
mailto:support@weplay.tv


6.3. Гравці повинні вести себе порядно і шанобливо відносно один одного і
адміністрації Турніру з боку WePlay Esports. Під час проведення Турніру гравці
повинні завжди дотримуватися інструкцій WePlay Esports. Гравці повинні грати на
максимум своїх можливостей і навичок протягом усього Турніру і уникати будь-яких
дій, які суперечать принципам спортивної поведінки, справедливості та чесної гри.
Якщо гравець поводиться неналежно та / або не дотримується цих правил WePlay
Esports на свій розсуд приймає рішення про можливість дискваліфікації з Турніру і
позбавлення гравця всіх потенційних призів. WePlay Esports залишає за собою право на
свій розсуд заборонити раніше дискваліфікованим гравцям участь в будь-якому
майбутньому подію організованому WePlay Esports.

6.4. Поведінка, яка вважається не належною, та порушення правил включають в себе,
але не обмежуються:

● Агресивна поведінка по відношенню до гравців, працівників, аудиторії;

● Надлишкова комунікація під час гри. Дозволяється тільки адекватне спілкування
і вираження спортивного духу (наприклад, "gl", "hf", "gg", "wp");

● Обман (шахрайство) в будь-якому вигляді;

● Використання будь-яких внутрішньо ігрових багів для отримання переваги;

● Участь в будь-якій діяльності пов'язаної з договірними матчами (будь-які
пропозиції про створення договірного матчу отримані гравцем повинні бути
негайно передані WePlay Esports);

● Будь-яка поведінка неприйнятна для WePlay Esports;

● Будь-яке інше порушення цих правил.

6.5. Гравці зобов'язані робити і надавати скріншоти на вимогу співробітників,
керівників, персоналу WePlay Esports і / або їх представникам. У разі відмови,
результат не буде зарахований, а призи не будуть виплачені. Всі скріншоти відправлені
після 10 хвилин не будуть розглядатися.

7. Авторське право
7.1. Всі права власності (без обмежень, включаючи будь-які права на маркетинг, засоби
масової інформації, програмне забезпечення, товарні знаки і будь-яку іншу
інтелектуальну власність) пов'язані з Турніром належать WePlay Esports.



7.2. Гравці не повинні асоціювати свою участь з комерційною діяльністю і
використовувати будь-яку інтелектуальну власність WePlay Esports або інших
відповідних власників, так як це не дозволено робити третім особам без згоди WePlay
Esports.

7.3. Своєю участю в Турнірі, кожен гравець тим самим беззаперечно надає WePlay
Esports, а також відповідним ліцензіатам, приймачам і спадкоємцям дозвіл на
винесення до загального відома, трансляцію в реальному часі, трансляцію, зйомку,
фотографію і запис виступу гравця на самому Турнірі і будь-яких інших подіях, які
стосуються Турніру, включаючи в себе ім'я гравця, ім'я користувача (нікнейм), лого,
аватар, тег гравця або його аналог, голос, цитати, зображення та інші особисті
характеристики ("Зовнішній вигляд"), а також право, але не обов'язок поширювати,
перерозподіляти, використовувати, повідомляти, транслювати, ретранслювати,
передавати, повторно передавати або перекладати будь-якою мовою, субліцензувати
або іншим чином використовувати "Зовнішній вигляд" без будь-яких додаткових
платежів,, повністю або частково, в будь-який або у всіх засобах масової інформації,
в тому числі, але не тільки, через Інтернет, а також через невідомі, розроблені в
майбутньому; у всьому світі на необмежений термін, для будь-яких цілей,
включаючи, але не обмежуючись, мобільні телекомунікаційні технології, технології
мобільного мовлення, IPTV, OTT, супутникове, кабельне пряме мовлення та
Інтернет-мовлення, ретрансляція, потокове передавання, права Tvod, EST
(включаючи завантаження через Інтернет), Svod, Fvod, Advod, Nvod, мобільні права,
Ancillary права (авіакомпанія, готель, корабель, потяг, транспортний засіб);
Кінематографічні права - права на театр, не театр, права на публічні трасляції; права
платного перегляду - локальні PayPerView права; права на платне телебачення,
кабельне телебачення, супутникове телебачення, платне catch-up телебачення, базове
телебачення, преміум телебачення; безкоштовне телебачення, кабельне безкоштовне
телебачення, супутникове безкоштовне телебачення, безкоштовне catch-up
телебачення; права на ретрансляцію, публічні виступи, безкоштовний доступ,
копіювання, розповсюдження та завантаження будь-якими способами, включаючи,
але не обмежуючись, використанням PVR, NPVR, відеозапису, офлайн перегляд на
територіях всіх супутникових систем; для конвертації, відновлення картинки
(включаючи покращення кольору), переклад на будь-яку мову (за допомогою
копіювання, або позакадрового перекладу) в цілях реклами, маркетингу та
просування Турніру, WePlay Esports, його вебсайту і майбутніх активностей в
будь-яких та всіх медіа будь-якими потрібними способами відомими зараз,
включаючи, але не обмежуючись, Інтернетом.

8. Гарантії та відповідальність

8.1. WePlay Esports не дає ніяких гарантій і тим самим відхиляє всі гарантії, які явно
або побічно стосуються будь-яких призів наданих у зв'язку з Турніром. Ні в якій мірі не
обмежуючи змісту вищевикладеного та без скасування інших угод, які застосовуються
до Гравця, як до учасника Турніру,тим самим WePlay Esports відмовляється від усіх



гарантій і умов, будь то прямо виражене, те, що мається на увазі, статутне або інше,
щодо ігрового програмного забезпечення: програми WePlay Compete, обладнання та
функціонування Турніру, включаючи без обмежень гарантії комерційної реалізованості,
придатності для конкретної мети, назв, порушень і їх аналогів відповідно до законів
будь-якої юрисдикції.

8.2. WePlay Esports не несе відповідальність за будь-яку неправильну або неточну
інформацію або інші матеріали, що стосуються використання програми WePlay
Compete. Також WePlay Esports не несе відповідальність за будь-які помилки,
бездіяльність, переривання, стирання / видалення, дефекти, затримки в здійсненні
операцій, перебої в лінії зв'язку, крадіжки, або неавторизований доступу до облікового
запису додатку WePlay Compete або місця змагання в грі. При цьому WePlay Esports
намагається забезпечити цілісність Турніру, але WePlay Esports не несе
відповідальності за дії гравців у зв'язку з Турніром, включаючи спроби гравців обійти
правила або будь-яким іншим способом перешкоджати / вторгатися в роботу
адміністрації, безпеку, чесність, справедливість або належне проведення Турніру.

8.3. Гравець заявляє та гарантує, що (a) Гравець має право, повноваження та
повноваження брати участь у цьому Турнірі та надавати будь-які права, надані
Гравцем у цьому документі; (b) будь-який матеріал, наданий Гравцем або від імені
Гравця та/або його персоналу, належить або контролюється на 100% Гравцем,
включаючи, без обмежень, авторські права, торгову марку чи іншу інтелектуальну
власність, і всі елементи є оригінальними від Гравця або з загальнодоступного
домену; (c) Гравець зобов'язаний у всіх відношеннях дотримуватися всіх законів,
що застосовуються до нього, що стосуються або випливають з його зобов'язань за
цими Правилами; (d) будь-які заяви, зроблені Гравцем під час Турніру, будуть
правдивими і не порушуватимуть права третіх осіб; (e) здійснення будь-яких прав
WePlay Esports згідно з цими Правилами не порушуватиме, не порушуватиме чи не
конфліктуватиме з правами будь-якої третьої сторони, і немає жодних загрозливих
чи фактичних претензій, застав, звинувачень, обмежень, суджень чи обтяжень,
пов’язаних з будь-якими правами, наданими Гравцем за цією Угодою, або
будь-якими результатами та доходами від будь-яких послуг, які будуть надані або
надані Гравцем, які будуть перешкоджати чи обмежувати права WePlay Esports
відповідно до цих Правил; (f) на дату прийняття цих Правил та участі в Турнірі
Гравцю виповнилося шістнадцять (16) років або старше відповідно до місця
проживання Гравця, передбаченого законом.

9. Персональні дані

9.1. Для того, щоб прийняти участь у Турнірі, Гравці повинні надати WePlay Esports
свої персональні дані (включаючи, але не обмежуючись, ім’я, адресу, вік, адресу
електронної пошти, національність тощо).



9.2. Гравці визнають і погоджуються, що персональні дані, надані WePlay Esports
відповідно до цих Правил, будуть використовуватися, оброблятися та зберігатися для
цілей, пов’язаних з належною організацією самого Турніру та пов’язаної з Турніром
діяльності.

9.3. Крім того, Гравці визнають та погоджуються на використання WePlay Esports їхніх
персональних даних відповідно до чинного законодавства, а також на розкриття
персональних даних гравців WePlay Esports.

10. Інше

10.1. Порушення будь-якої частини даних правил, може на розсуд WePlay Esports
привести до покарання чи присвоєння поразки. Всі гравці повинні суворо
дотримуватися настанов WePlay Esports. Всі рішення і ситуації пов'язані з управлінням
WePlay Esports є заключними і обов'язковими. WePlay Esports зберігає за собою право
накладати санкції на будь-якого гравця, в будь-який час і з будь-якої причини. Можуть
бути використані наступні санкції: попередження, дискваліфікація, позбавлення
призових.

10.2. У разі права дискваліфікації, застосованого до будь-якому гравця, це право може
бути використано на розсуд WePlay Esports. Будь-який гравець, який вирішив не брати
участі в Турнірі і / або був дискваліфікований, не буде допущений до Турніру за
будь-яких обставин.

10.3. Дані правила регулюються і розглядаються відповідно до законів штату Делавер,
США, без застосування будь-яких законів чи норм, що суперечать один одному.
Будь-які суперечки, які з'являються в зв'язку з цими правилами в тому числі з питань
що стосуються їх існування, дійсності або припинення, якщо такі спори / проблеми не
були вирішені між сторонами шляхом переговорів, то вони будуть передані і вирішені в
відповідному суді штату Делавер, США.

10.4. За WePlay Esports зберігається право змінити будь-яку частину даних правил в
будь-який час або скасувати участь гравця в Турнірі на свій розсуд. Зміни в правила
можуть бути внесені без повідомлення гравців, які беруть участь в Турнірі. Формат і /
або розклад турнірів також може змінюватися без сповіщення.

10.5. WePlay Esports і Адміністратори Турніру в надзвичайних ситуаціях можуть
приймати власні рішення, які можуть суперечити правилам. WePlay Esports і
Адміністратори Турніру також можуть приймати власні рішення в ситуаціях не
описаних в правилах.


