
REGIONÁLIS E-SPORT BAJNOKSÁG 

CS:GO VERSENYSZABÁLYZAT 
 

Kedves jelentkező, e-sporttárs! Köszöntünk a Restart Fesztivál Counter Strike: Global 
Offensive versenyén! A torna a Zalakerámia Sport és Rendezvénycsarnokban (Stadion út 
3., Zalaegerszeg, 8900) kerül megrendezésre 2019.július 06-án, szombaton, reggel 10:00 
órától. A verseny szervezői a Egerszegi Sport és Turizmus Kft, a Restart Fesztivál, a Magyar E-sport 

Szövetség, valamint az Esport1.hu.  

A verseny szabályzata az HUNESZ 2019-es versenyszabályzat szabályzattal 
összhangban készült. A jelen Versenyszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a 
torna versenybíróinak döntései az irányadók. 

A részvétellel a játékos-csapat automatikusan elfogadja a szabályzatot és aláveti magát 
az adminok döntéseinek, melyeket tiszteletben tart és elfogad. 

Sok szerencsét és eredményes versenyzést kívánunk! 

 

SZABÁLYOK 

Általános rendelkezések 

● A verseny lebonyolítása 2019.július 06-án, szombaton, reggel 10:00 órától a 
verseny végéig tart. A versenyre előzetes online nevezés szükséges. 

● A versenyre csak minimum 5 fővel rendelkező csapat nevezhet, szintmegkötés 
nincs. 

● A versenyre csak állandó Magyarországi lakcímmel rendelkező játékosok 
nevezhetnek. 18 évnél fiatalabb résztvevők csak szülői beleegyezéssel 
nevezhetnek a versenyre. 

● Egy játékos csak egy csapatban versenyezhet, a verseny során más csapatban 
nem vehet részt. 

● A verseny kizárólag offline zajlik, a Zalakerámia Sport és Rendezvénycsarnokban 
(Stadion út 3., Zalaegerszeg, 8900) 2019.07.06-án, reggel 10:00 órától. A verseny 
szervezői a Egerszegi Sport és Turizmus Kft, a Restart Fesztivál, a Magyar E-sport 
Szövetség, valamint az Esport1.hu.   

● A verseny lebonyolítása és adminisztrálása a helyszíni adminok 
közreműködésével történik. 

● A meccs eredményét lejelentheti a csapatkapitány vagy jelezhetik az 
adminisztrátorok felé. 

● Minden mérkőzés egy nyert meccsig tart (BO1). A döntő két nyert mérkőzésig tart 
(BO3). 

Csalás 

A csaláson ért játékosok és csapatuk azonnali kizárásra kerül a versenyről, a versenyen 
elért eredményük törölve lesz.  Csalásnak minősül többek között: minden fajta aimbot, 
wallhack, sound hack, no recoil, no smoke, no flash, egyéb grafikai hackek...stb. 



 

MÉRKŐZÉSEK 

A játékosok beállításai 

Szabályellenes szkriptek 

Mindenfajta szkript tiltott a játék során, kivétel ez alól: a vásárlásra, togglezésre és a 
demo felvételre vonatkozó szkriptek. Pár péda a tiltott szkriptekre: 

● Jumpthrow szkriptek 
● Stop shoot szkriptek 
● Center view szkriptek 
● Fordulásra írt szkriptek (180° vagy hasonló) 
● No recoil szkriptek 
● Burst lövésmód szkriptek 
● Rate változtató szkriptek (Lag szkriptek) 
● FPS manipuláló szkriptek 
● Anti flashbang szkriptek (snd_* bindek) 
● Bunnyhop szkriptek 
● Stopsound szkriptek 

A szabály egyszeri megsértése esetén figyelmeztetés jár. Ha csapatmérkőzésen egy már 
korábban figyelmeztetett csapat több játékosánál is megállapítható a rossz beállítások 
használata, a meccs eredménye törlésre kerül. 

Játékon belüli overlayek 

Minden játékon belüli overlay használata tiltott kivéve az alábbiak: 

● cl_showpos 1 
● cl_showfps 1 
● net_graph 0/1 (mindazonáltal tiltott olyan beállításokkal használni, amely 

segíti a célzást) 
 

Egyedi fájlok 

A HUD megváltoztatható mindaddig, amíg nincs befolyással a játék menetére. Ha egyedi 
HUD-ot használsz jól olvashatónak kell lennie, nem hátráltathatja az adminokat a 
munkájukban. 

Egyedi fájlok csak a HUD-dal és a GUI-val kapcsolatban engedélyezettek. 

Minden egyéb egyedi fájl használata tiltott, beleértve az egyedi modelleket, 
megváltoztatott textúrákat vagy hangeffekteket. 

Illegális szoftveres és hardveres eszközök 

A játék grafikájának vagy textúráinak megváltoztatása a grafikus kártya drivere, vagy 
hasonló eszközök segítségével nem engedélyezett. Ezenkívül tiltott még mindenfajta 
overlay amely a rendszer teljesítményét mutatja/méri játék alatt (pl.: Nvidia SLI Display, 
Rivatuner Overlays). Eszközök, amelyek csak az FPS számot mutatják, engedélyezettek. 

http://eslgfx.net/media/eu/csgo/rules/netgraph.jpg


Büntetés szabható ki, tekintet nélkül a használt változtatások fajtájára (hardveres vagy 
szoftveres), és a használatra vonatkozóan (aktívan használták-e vagy sem). 

Színmélység 

16 bites színmélység használata nem engedélyezett. 

A config mappa tartalma 

A config mappában csak és kizárólag a config fájlok lehetnek, minden más tiltott. Ha az 
adminok munkáját hátráltatják a felesleges fájlok, akkor a vétkes kizárással sújtható. 

Játékfiók 

A CS:GO SteamID regisztrálása a játékos saját profiljában kötelező. Ha egy játékos 
hiányzó vagy rosszul megadott CS:GO játékfiókkal játszik, a szerver automatikusan 
kickeli illetve a játékos/csapat büntetést kaphat ebből kifolyólag.  

Nicknév és klánjelzés 

Ha az admin munkáját hátráltatják a rossz, vagy nem beazonosítható 
nicknevek/klánjelzések, akkor a vétkes játékos/csapat kizárható. 

Bemelegítés 

A mérkőzés kezdete előtt, mindkét fél köteles bejelenteni, hogy készen áll a kezdésre. Ha 
bármelyik félnek problémája van, köteles jelenteni az ellenfélnek, és a kezdést meg kell 
ismételni. A meccs kezdéséhez minden játékosnak be kell írni a chatbe a“.ready” 
parancsot. 

A játékosok száma 

A mérkőzés csak akkor kezdődhet el, ha a játékosok száma megfelel az alább 
részletezett követelményeknek: 

2v2: csak 2v2 engedélyezett. 3v3: csak 3v3 engedélyezett. 5v5: csak 5v5 engedélyezett. 

Ez a szabály csak a mérkőzés kezdeténél jelenlévő játékosok számára vonatkozik. Arra 
az esetre, ha egy játékos mérkőzés közben esik ki, a 4.5.3. számú szabály az irányadó. 

Mérkőzés alatt 

Oldalválasztás 

Késkör dönt a csapatok oldalválasztásáról, a kör nyertese választ oldalt a “.stay” vagy 
“.switch” parancssal. Késkör alatt csak kés és kevlár használható. Ha bármelyik 
játékosnál a késkör közben lőfegyver található az adott késkör elvesztését jelenti a 
csapat számára. Célszerű ezt a kör elején eldobni. 

Szerver összeomlás 

Ha a szerver összeomlik a 3. kör előtt (az adott félidőben), akkor a csapatok 0:0-ról 
folytatják a kötelező restart után. 

Azonban, ha a szerver összeomlik és 3 körnél többet játszottak a csapatok (az adott 
félidőben), akkor újra kell indítani a szervert (mp_restartgame) $2000 kezdőpénzzel, és 
az eredmény az utolsó lejátszott körtől fog számolódni. A csapat, amely elvesztette az 
utolsó teljes kört, kap $2000 kezdőpénzt és a "kill" konzolparanccsal meg kell ölnie 



magát. Ez a kör nem számolódik bele az eredménybe. A félidő ezután folytatódik az 
előző állásról, a kezdőpénzt ismét $800-ra kell állítani. 

Játékos kiesés 

Ha egy játékos kiesik a szerverről mielőtt az első körben ölés történne, a mérkőzést újra 
kell kezdeni teljes létszámmal. Ha azután esik ki, hogy ölés történt, a mérkőzést 
szüneteltetni kell a kör vége után. 

A maximális várakozási idő szakadás esetén, 15 perc. Ha az érintett játékos, vagy egy 
cserejátékos visszacsatlakozik a szerverre, a mérkőzést lehet folytatni. Ha az érintett 
játékos nem tud 15 percen belül visszacsatlakozni, akkor a csapatának emberhátrányban 
kell folytatni a mérkőzést. 

Játékmegszakítások 

Ha egy mérkőzés megszakad, az eredményt az utolsó teljes körig kell értékelni. Ezután a 
következőképpen folytatódik: 

● A fennmaradó játékidőre a kezdőpénz $2000-re lesz állítva. 
● A csapatnak, amely elvesztette az utolsó teljes kört, a "kill" konzolparanccsal 

meg kell ölnie magát, és ez a kör nem számít bele az eredménybe. 
● Az ezt követő körrel folytatódik a játék 
● Ha további mapokat is kell játszani a mérkőzésen, a kezdőpénzt kötelezően 

vissza kell állítani $800-ra 
(Ez nem vonatkozik a kézifegyver versenyekre, ott ugyanis mindig 1000 a max. pénz.) 

A szünet funkció használata 

Ha egy játékos bármilyen problémát tapasztal, akkor használhatja a szünet parancsot a 
játék megállítására. Szüneteltetni a játékot csak a körök elején, a freezetime alatt 
lehetséges. A szünet okát köteles megindokolni a szüneteltető játékos, előtte vagy 
miután megállította a játékot azonnal. Ha nincs megfelelő indok, az ellenfél jogosult 
továbbindítani a mérkőzést. A megfelelő ok nélküli szüneteltetés büntetőpontokat 
vonhat maga után (lásd 6.3. Sportemberhez nem méltó magatartás). Ha a fennálló 
probléma nem oldható meg maximum 10 perces szünet ideje alatt, akkor lásd: 4.5.5. 
Játékmegszakítások. 

A szünet funkciót minden játékos igénybe veheti az ESL szervereken a “.pause” 
“.unpause” parancsokkal. 

Hosszabbítás 

Laddermérkőzéseken a döntetlenen felül a csapatok határozhatnak úgy, hogy 
hosszabbításban döntenek. Csak akkor játszható hosszabbítás ilyen esetben, ha mindkét 
csapat egyértelműen beleegyezik. Kupamérkőzéseken döntetlen állás után kötelező a 
hosszabbítás. A rájátszásban döntetlen esetén MR3 (maximum 6 játszott kör) 
hosszabbítás következik $10.000 kezdőpénzzel. A hosszabbítást mindkét fél azon az 
oldalon kezdi ahol befejezte a mérkőzés második felét. Ha a hosszabbítás során is 
döntetlen alakul ki, a továbbiak folyamán is MR3-as hosszabbítás következik $10.000 
kezdőpénzzel és addig tart az adott mérkőzés, amíg az egyik fél el nem éri a hat darab 
nyert kört egy hosszabbításban. (Pl.: 15:15 > 20:20 > 26:24) 

Bugok és tiltott cselekvések 



A bomba 

Olyan helyre tenni a bombát, amelyet az ellenfél nem érhet el valamilyen módon, tilos. 
Azon helyek, amelyek egy csapattárs segítségével elérhetőek, engedélyezve vannak. A 
szabály megszegése 3 kör levonással jár. 

Mászás és egyéb map bugok 

Az elérhetetlen helyekre való felmászáshoz, a csapattársak segítsége engedélyezett. 
Mindazonáltal tiltott bármiféle textúrabug kihasználása előnyszerzés céljából. Minden 
egyéb ismert bug ('sharking', 'pixelwalking', 'sky walking', 'map swimming') kihasználása 
előnyszerzés céljából szintén tiltott. 

Boostolás, sky walking, sharking 

Mindenfajta falon, plafonon, földön, láthatatlan felületeken keresztüli boostolás, valamint 
a 'sky walking', a 'map swimming', 'floating' és 'sharking' cselekvések tiltottak a 
versenyeken. 

Gránátok 

A gránátok falba való bugoltatása nem engedélyezett, a gránátok tetőkön keresztül való 
dobása viszont szabályos. 

Öngyilkosságok 

Az öngyilkosságok a 'kill' konzolparancs használatával, a kör idejének lerövidítésének 
céljából tiltottak. 

Egyéb 

Mindennemű ismert bug kihasználása tiltott, a nem ismert bugokkal kapcsolatban az 
adminok döntenek a büntetés jogosságáról. 

Mérkőzés után 

Mérkőzés megszakítása 

Ha egy csapat megszakítja az adott mérkőzést a vége előtt, a győzelem automatikusan 
az ellenfélé. Ha valamelyik csapat szándékosan lelép a szerverről, akkor kötelező óvást 
benyújtani a mérkőzéssel kapcsolatban. Semmilyen esetben sem lehet eredményt beírni 
ilyen esetben, ez hamis eredménynek számít és kizárással sújtható. 

Egyéb rendelkezések 

Hosszabbítás 

Döntetlen esetén hosszabbítás dönt a mérkőzés kimeneteléről. A rájátszásban döntetlen 
esetén MR3 (max. 6 játszott kör) hosszabbítás következik $10.000 kezdőpénzzel. A 
hosszabbítást mindkét fél azon az oldalon kezdi ahol befejezte a mérkőzés második 
felét. Ha a hosszabbítás során is döntetlen alakul ki, a továbbiak folyamán is MR3-as 
hosszabbítás következik $10.000 kezdőpénzzel és addig tart az adott mérkőzés, amíg az 
egyik fél el nem éri a négy darab nyert kört egy hosszabbításban. (Pl.: 15:15 > 18:18 > 
22:20) 

Diszkvalifikáció 

Hogy a mérkőzések közötti csúszások időtartamát a minimálisra csökkenthessük, a 
csapatok kizárására vonatkozó jogot az adminok fenntartják. Mindazonáltal csak súlyos 



eseteknél fog ilyen döntés előfordulni (pl.: ha egy csapat szándékosan akadályozza egy 
mérkőzés befejezését/lezárását). Kirívó esetekben az adott mérkőzésen részt vevő 
mindkét csapatot érintheti a kizárás. Ha egy csapat nem tud csatlakozni a szerverhez 
játékfiók problémák miatt akkor az diszkvalifikálva lesz. 

Szabálytalan grafikai beállítások 

Bármilyen tiltott hardveres vagy szoftveres eszköz használata, amely bármely módon 
befolyásolja a játék grafikáját vagy textúráit kizárással sújtható. 

Szabálytalan szkriptek 

Szabálytalan szkriptek használata kizárással sújtható, az adminok feladata dönteni erről.  

LEBONYOLÍTÁS 

A versenyre a nevezési korlát 32 csapat. A nevezők egyenes ágas, egyenes kieséses 
rendszerben versenyeznek majd (BO1) a döntő pedig két nyert mérkőzésig megy (BO3).  

A részvételi díj 5000 Ft / csapat, továbbá a versenyen való indulás regisztrációhoz kötött.  

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. A rendezvényen okozott károkat a vétkesek kötelesek megtéríteni a sértett 
partnerrel szemben. 

2. Minden résztvevőre a helyszín házirendje vonatkozik. 
3. A mérkőzések alatt zenehallgatásra van lehetősége a játékosoknak. 
4. A rendezvényre belépő résztvevők a belépéssel megértették és elfogadták a 

versenyszabályzatot, amelynek teljes szövege megtekinthető a kihelyezett 
játékvezetőknél. 

5. Jelen szabályzat pontjait a versenybíróság módosíthatja, amennyiben az a 
rendezvény zavartalan lebonyolítása miatt indokolt. A módosításokat a 
versenybíróság köteles szóban közölni a résztvevőkkel, akik függetlenül az éppen 
folyamatban lévő vagy lejátszott mérkőzésektől, elfogadják azokat. 

6. A saját játékvezérlők használatát a versenybíróság egyénenként korlátozhatja. A 
játékvezérlők beüzemelése beleszámít a beállításokra adott 2 percbe. 

7. Amennyiben a versenybíróság kizárja a résztvevőt a versenyből, a résztvevő 
köteles elhagyni a verseny lebonyolítására kijelölt területet. 

8. A Versenybíróság regisztrációs és információs asztalt üzemeltet a rendezvény 
ideje alatt. A nevezés a bejáratnál kihelyezett regisztrációs pultnál történik. 

FELELŐSSÉG VÁLLALÁS 

Résztvevő: 

● 1 - 5 perccel a kiírt mérkőzés előtt jelentkezni a játékvezetőnél. 
● Amennyiben mérkőzés közben technikai vagy egyéb problémát észlel - fagyás, 

hibás játékvezérlő vagy csapat keret stb. - köteles jelenteni a játékvezetőnek a 
mérkőzés kezdete után 1 perccel. Ennek elmulasztása során az aktuális félidő 
lejátszása kötelező és az elért eredmények véglegesek 

● minden résztvevő köteles az általa szabálytalannak vélt cselekményeket jelenteni 
a játékvezetőnek 



● amikor a résztvevő nem vesz részt hivatalos mérkőzésen, köteles a kijelölt 
játékterületen kívül tartózkodnia - ennek elmulasztása a versenyből való kizárást 
vonhatja maga után 

● minden résztvevő köteles a Fair Play szellemében részt venni a bajnokságon 

● saját és mások mérkőzéseinek akadályoztatása a versenyből való kizárást jelenti 
- különös tekintettel a monitorok üzemen kívül helyezésére, illetve a fizikai 
akadályoztatásra pl. lökdösődés, kitakarás, kiabálás stb. 

Rendező: 

● játékvezetők és a versenybíróság utasításainak követése. 
● vitás, vagy megkérdőjeleződött döntés ellen fellebbezni a versenybíróságnál lehet. 
● a kivizsgálás a verseny szabályzat alapján történik 

Adminok: 

● mérkőzések felügyelete 
● vitás esetek eseti elbírálása a versenyszabályzat alapján 
● játékosok tájékoztatása a versenyszabályzat tartalmáról kérés esetén 

● a játékvezetők nem kötelesek tájékoztatást adni a játékosok mérkőzéseinek 
időpontjáról, illetve a rendezvény lebonyolításáról 

● szabálytalanság észlelése esetén a játékot megállíthatják, illetve a félidő 
újrajátszását írhatják elő 

● ha a játékvezetőt a résztvevők nem tájékoztatják az esetleges technikai 
problémákról - játékvezérlő működésképtelensége, a gyáriaktól eltérő 
csapatösszeállítás, szabálytalan csapatválasztás, taktikai beállítások - a 
mérkőzés éppen folyamatban lévő félidejét le kell játszani. A játékvezetők 
szabadon dönthetnek a mérkőzés teljes lejátszásáról 

Versenybíróság/rendező: 

● Információs pult üzemeltetése a rendezvény teljes ideje alatt 
● sorsolás 

● versenyzők tájékoztatása – a mérkőzés megkezdése előtt 5 perccel meg kell 
jelenni a játékállásoknál 

● maximálisan 3 tájékoztatás/felszólítás és az 5 perces határidő túllépése után a 
versenybíróság diszkvalifikálhatja a meg nem jelent résztvevőt 

● óvások esetleges kivizsgálása 
● a versenybíróság bármely esetben visszautasíthatja az óvási kérelmet, 

amennyiben úgy ítéli meg, hogy az eset kivizsgálása miatt a rendezvény 
lebonyolítása nehézkessé válhat vagy az érintett felek nem a versenyszabályzat 
alapján jártak el 

● a játékos adatbázist, a mérkőzések időpontját közölni kell - időterv 
● mérkőzéseket a rendezvény területén belül kihelyezett platformokon kell 

lejátszani, a játék lemezes alapverziójával. 
● minden játékos a csatlakoztatott játékvezérlő alapján különböztethető meg – a 

kihívó az “egyes” számú, a vendég pedig a “kettes” számú vezérlőt birtokolja a 
sorsolás alapján 

● játékosok nem használhatnak otthonról hozott csapatösszeállításokat/taktikákat. 



A helyszínen videó, kép és hangfelvétel készül, melyhez a nevezéssel hozzájárulnak a 
résztvevők. 

A szabályváltozás jogát fenntartjuk. 

 

 


