Shelter Gameroom turnaussäännöt
Jokaisen turnaukseen osallistuvan henkilön tulee lukea ja ymmärtää alla olevat säännöt ja
käyttäytyä urheilijamaisesti turnauksen aikana, Tämä koskee myös pelaajan avatar-kuvaa ja
pelinimeä. Turnaustuomareilla on viime kädessä päätösvalta kaikissa konflikti- ja
sanktiointitilanteissa. Turnaustoimihenkilöt varaavat kaikki oikeudet näitä sääntöjä koskeviin
muutoksiin. Turnaustuomarit voivat tarvittaessa keskeyttää turnauksen vakavan teknisen
ongelman tai muun mahdollisen äkillisen tapahtuman, esimerkiksi sairastapauksen vuoksi.
Nämä säännöt ovat pääasiassa turnauksiin, jotka pelataan paikallisessa turnaustapahtumassa.
Verkossa pelattaviin turnauksiin sääntöihin voidaan tehdä pieniä muutoksia. Turnausjärjestäjä on
velvollinen ilmoittamaan aikataulut, turnausformaatin ja palkinnot ennen turnausta.
Kaikki huijaaminen, mukaan lukien pelin seuraaminen toisen henkilön avustuksella, on kielletty.
Jos osallistuja ei tiedä, onko jokin pelimekaniikka sallittu, heidän tulee kysyä päätuomarilta ennen
turnausta onko kyseinen mekaniikka sallittu vai ei. Sääntöjen rikkominen johtaa rangaistuksiin,
joita ovat:
•
•
•
•
•
•

Varoitukset
Yhden pelin tappio
Yhden ottelusarjan tappio
Palkintosumman vähentäminen
Pelaajan tai joukkueen poistaminen turnauksesta
Pelaajan tai joukkueen poistaminen tapahtumasta

Turnaustuomarin tekemä päätös voidaan kyseenalaistaa käsittelemällä asia turnauksen
päätuomarin kanssa. Kantelu päätöksestä on tehtävä päätuomarille heti, kun tuomari on antanut
päätöksen tai kun peli, jota päätös koskee, on päättynyt. Päätuomarin päätös on lopullinen ja siitä
ei voi tehdä kantelua.

PlayerUnknown's Battlegrounds
1. Yleiset säännöt
1.1: Peli: PlayerUnknown's Battlegrounds, viimeisin PC-versio.
1.2: Joukkueen koko: 1 pelaaja
1.3: Mikä tahansa ohjelmisto, joka muokkaa pelitiedostoja tai tuottaa epäreilun edun pelissä, on
ehdottomasti kielletty ja on peruste välittömälle poistamiselle turnauksesta.
1.4: Omien oheislaitteiden, kuten kuulokkeiden tai hiirien kytkeminen tietokoneeseen on sallittua.

1.5: Bugien törkeä hyväksikäyttö on kiellettyä.
1.6: Skriptit ovat kiellettyjä.
1.7: Älä jaa peliaulojen salasanaa kenellekään, kuka ei ole osallisena turnaukseen. Salasanan
jakaminen johtaa kilpailukieltoon turnauksissa. Mikäli tiedät, että salasanaa on jaettu ulkopuolisille
tarkoituksella tai vahingossa, ilmoita asiasta välittömästi turnauksen järjestäjille.
1.8: Käyttäydy asiallisesti turnauksen järjestäjiä, pelaajia ja katsojia kohtaan, sekä vältä
epäurheilijamaista käytöstä.
1.9: Turnauksen ensisijaisena tiedotuskanavana toimii Shelter Gameroomin Discord kanava ja
shelter.gg sivusto
1.10 Ottelut suoratoistetaan PUBG Finlandin Twitch-kanavalla
1.11 Pelaajat eivät saa suoratoistaa pelejään, ellei asiasta ole erikseen toisin sovittu.
1.12 Pelaajilla tulee olla oma PUBG lisenssi ja steam tunnukset, Shelter Gameroomilta voi kysyä
etukäteen mahdollisista lainatunnuksista turnausta varten.

2. Aikataululliset asiat
2.1: Turnaukseen osallistuminen täytyy tehdä viikkoa ennen turnauksen alkamista
2.2: Turnaustoimihenkilöt varaavat oikeuden muuttaa näitä määritteitä, mikäli olosuhteet niin
vaativat.
2.3: Finaalissa karttojen välissä on vähintään 10 min tauko siitä, kun uusi palvelin on avattu.
2.4: Tauon pituus voi olla myös pidempi, mikäli kohtaamme esimerkiksi teknisiä ongelmia.
3. Karttoihin, pisteytykseen ja loot asetuksiin sekä sääntöihin liittyvät kohdat tulevat
myöhemmin
4. Muut säännöt

4.1: Peli käynnistetään uudestaan mikäli:
- Joku pelaajista ei pääse peliin
- Serverin asetukset ovat väärin
- Kaikki tai osa pelaajista ovat merkitty “#unknown” nimimerkillä
- Pelin hosti tai selostaja ei pääse peliin sisään.
5. Protestit ja rangaistukset
5.1: Kaikki protestit tulee tehdä 10 minuutin sisällä viimeisen kartan päättymisestä. Taukoja ei
käytetä pelin aikana protestien tekemiseen. Tapaukset käsitellään tuomarien toimesta karsinta
pelin jälkeen tai finaalissa, kun kaikki kolme karttaa on pelattu. Turhista protesteista voidaan antaa
rangaistus protestin tehneelle pelaajalle. Lue kohta 6.2.
5.2: Mahdolliset rangaistukset väärästä protestista
5.2.1: Varoitus tai pistevähennys lopputuloksista.
5.2.2: Tuomarit voivat muuttaa säädettyjä rangaistuksia haluamallaan tavalla.
6. Fair play
6.1: Turnaus käyttää reilun pelaamisen eli fair play -sääntöjä. Haukkuminen, rasismi ja uskonnon
pilkkaaminen on kiellettyä ja johtaa rangaistukseen.
6.2: Osallistujien tulee puhutella tuomareita kohteliaasti ja kunnioittavasti.
6.3: Jos osallistuja yrittää tahallaan sabotoida pelejä, toisia pelaajia tai turnauksen järjestäjiä,
pelaaja diskataan.
VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Vaikka PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS on jo poistunut Early Access -vaiheestaan, kaikkea
odottamatonta voi silti tapahtua. Turnauksen järjestäjät voivat tehdä mahdollisissa
ongelmatilanteissa turnaukseen tai sen sääntöihin muutoksia, jotta turnaus saadaan hoidettua

mahdollisimman sujuvasti. Turnauksen järjestäjät pidättävät kaikki oikeudet sääntöjen ja muiden
ohjeiden muuttamiseen.
Pelaajien vastuulla on tarkastaa viimeisimmät muutokset sääntöihin.
Nämä säännöt ovat tehty GameXpo PUBG -turnauksen sääntöjen pohjalta PUBG Finlandin
avustuksella ja niitä on muokattu Shelter Gameroomin turnaukseen sopivaksi 26.9.2019.
Shelter Gameroom pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.

