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1. Bevezetés

Az OGEX 2022 E-sport OPEN - FIFA22 (továbbiakban: verseny, bajnokság, OGEX 2022 E-sport

OPEN) Nagydöntőjére az ebben a dokumentumban foglalt helyszíni kiegészítő szabályzaton felül a

HUNESZ (Magyar E-sport Szövetség) általános szabályzatai, illetve kiemelten a verseny

Játékspecifikus szabályzata érvényes. Ezen dokumentumok:

● A Magyar E-sport Szövetség Versenyszabályzata

● A Magyar E-sport Szövetség Fegyelmi szabályzata

● A Magyar E-sport Szövetség Etika Kódexe

● A Magyar E-sport Szövetség Etikai és gyermekvédelmi szabályzata

● A Magyar E-sport Szövetség Játékspecifikus szabályzata

2. Lebonyolítás

2.1 Időpont, helyszín

A nagydöntő 2022.04.01-02. között kerül megrendezésre a Hungexpon.

A pontos napi időbeosztást a játékosok emailben kapják meg.

2.2 Első nap menetrendje - 2022.04.01.

Az első napon kerül lejátszásra Budapest 1 és Budapest 2 városi döntője, ezek győztesei bejutnak a

nagydöntőbe, így összesen 20 fővel megkezdődik a csoportkör. Előzetes véletlenszerű sorsolás után

4 darab 5 fős csoportot alakítunk ki, párhuzamosan megkezdődnek a mérkőzések, mindenki játszik

a csoportján belül mindenkivel. A gyűjtött pontok alapján minden csoport TOP2 játékosa jut tovább

az egyenes kieséses szakaszba (negyeddöntőbe), ahonnan a TOP4 játékos tovább jut a 2. napra az

elődöntőbe.

2.3 Második nap menetrendje - 2022.04.02

A második nap az elődöntővel indul, majd ezt követően a két vesztes bronzmérkőzése és végül a két

győztes döntője következik.

2.4 Formátum

2.4.1 Budapest 1 és Budapest 2 városi döntő

A városi döntők Bo3 formátumban, PS4 platformon kerülnek lebonyolításra.

2.4.2 Csoportkör

A csoportkörben Bo1 mérkőzéseket játszanak a játékosok, PS5 platformon.

2.4.3 Negyeddöntő, elődöntő, bronzmérkőzés

A negyeddöntőt, az elődöntőt, és a bronzmérkőzést egyaránt egyenes kieséses, Bo3 rendszerben,

PS5 platformon rendezzük meg.

2.4.4. Döntő

A döntő során egy Bo5 mérkőzés kerül lejátszásra, PS5 platformon.

https://hunesz.hu/documents/HUNESZ-Versenyszabalyzat-2022.docx.pdf
https://hunesz.hu/documents/HUNESZ_Fegyelmi_20210513.pdf
https://hunesz.hu/documents/Magyar-E-sport-Etikai-Kodex_.pdf
https://hunesz.hu/documents/HUNESZ-Etikai-es-Gyermekvedelmi.pdf
https://hunesz.hu/documents/OGEX-2022-E-sport-Open-FIFA-22-Jatekspecifikus-versenyszabalyzatv1.pdf


3. Szabályok

3.1 Csoportkör

3.1.1 Sorsolás

A játékosok véletlenszerű sorsolással kerülnek a különböző csoportokba (A,B,C,D csoport). A

csoporton belüli pozíció (A,B,C,D,E játékos) ugyanezen sorsolással dől el.

3.1.2 Párosítások

A csoportokon belüli párosítások a következők:

1. “A” vs. “B” és “C” vs. “D” (E pihen)

2. “B” vs. “C” és “D” vs. “E” (A pihen)

3. “A” vs. “D” és “E” vs. “C” (B pihen)

4. “A” vs. “E” és “D” vs. “B” (C pihen)

5. “C” vs. “A” és “E” vs. “B” (D pihen)

3.1.3 Pontszámítás

A csoportkörben minden játékos pontokat gyűjt, miután egy adott csoporton belül mindenki

játszott mindenkivel, a két legtöbb pontot szerzett játékos jut tovább a negyeddöntőbe.

A mérkőzések során csak a rendes játékidő kerül lejátszásra, az ez utáni állás határozza meg az

eredményt.

A meccsek végeztével

- győzelem esetén 3 pont,

- döntetlen esetén 1 pont,

- vereség esetén 0 pont jár.

Pontegyenlőség esetén

1. az azonosan álló játékosok között lejátszott mérkőzés(ek)en több pontot szerző,

2. az összes mérkőzést nézve jobb gólkülönbséggel rendelkező,

3. az összes mérkőzést nézve több gólt lövő játékos jut tovább.

3.2 Egyenes kieséses szakasz

3.2.1 Ágrajz párosítások

Az egyenes kieséses szakasz a negyeddöntővel kezdődik.

A párosítások a következők:

- #1: “A” csoport 1. helyezett vs. “B” csoport 2. helyezett

- #2: “C” csoport 1. helyezett vs. “D” csoport 2. helyezett

- #3: “B” csoport 1. helyezett vs. “A” csoport 2. helyezett

- #4: “D” csoport 1. helyezett vs. “C” csoport 2. helyezett

3.3 Magatartás

Minden játékos köteles a szervezők és a versenybírók kéréseinek eleget tenni. A játékos csak a

versenybírók engedélyével hagyhatja el a helyét (ideértve a konkrét játékállomást és a stage-et).

Az előzetes emailes tájékoztatóban foglaltakat a játékos köteles betartani, a kitűzött időpontokban

a megadott helyszíneken megjelenni. A versenybírók mindenkitől elvárják a kulturált magatartást.


