
 

 

 BME-MAFC ESPORTS CUP  

 League of Legends bajnokság 

  

Leírás: A League of Legends (LoL) egy MOBA típusú csapatjáték, ahol a cél, hogy kiiktasd 

az ellenfeled hőseit, lerombold a tornyait, hogy ezek könnyebben menjenek öld meg a 

dzsungelben lévő szörnyeket, a Szurdok Hírnökét, a Sárkányokat, valamint a Baron Nashort. 

A cél, hogy az ellenfél nexusát lerombold, ha úgy érzed, hogy neked ezek mennének, és van 

egy csapatod, esetleg egyedül vagy egy haverral megpróbálnátok, akkor jelentkezzetek a 

2023-as BME-MAFC Esports Cupra! 

Jelentkezés:  

● Az 5 fős csapatokat a csapatkapitány tudja nevezni a bajnokságra. 

● A nevezéshez lépj be a BME-MAFC Esports Cup (bmemafcesports.hu) fiókodba (ha 

még nem rendelkezel ilyen fiókkal, akkor ezen a linken hozhatsz létre egyet). 

● A jelentkezés menüpont alatt töltsd ki az ehhez szükséges formot. 
● A jelentkezéshez meg kell adni a többi csapattag email címét. 

● Ha sikeresen megtörtént a jelentkezés, akkor minden csapattag fog kapni egy emailt. 

(Ha még nem regisztrált az adott csapattag, akkor a bejelentkezéshez szükséges 

adatokat is ez az email tartalmazza.) 

● Ezt követően a csapattagoknak a BME-MAFC Esports Cup (bmemafcesports.hu) 

fiókukban (a fiók email címének meg kell egyeznie a nevezésben megadottal) az 

adataim menüpont alatt meg kell adniuk a további adataikat (Discord azonosító és 

Idézőnév). 

● A csapattagok közül legalább 3-nak BME hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie. Ezt 

a regisztráció során NEPTUN-kód megadásával kell igazolni. 

 

A jelentkezés során megadott minden személyes adatot kizárólag a bajnokság lebonyolítása 

céljából használunk fel. 

Bajnokság menete: 

A bajnokság 4 részből áll: két selejtező, egy rájátszás és a döntők. Ezek 

mindegyike online kerül megtartásra. A selejtezők (február 25-26.), melyek első 

két helyezettje (2-2 csapat) jut be a rájátszásba (március 4.), ami alsó-, 

felsőházas rendszerben fog megvalósulni, és már több mérkőzés közvetítve is 

lesz. A végjáték az ezt követő napon lesz megtartva (március 5.), ahol először 

a bronzmeccs, majd a döntő kerül megrendezésre. 

 Selejtezők:  

https://bmemafcesports.hu/
https://bmemafcesports.hu/signup/
https://bmemafcesports.hu/


 

● A csapatok egy 5 és egy 6 fős csoportba lesznek osztva. A csoportokban 

mindenki mindenkivel egyet játszik. Mindkét csoportból az első és második 

helyezett jut tovább. 

● A meccseket a szervezők által megadott fix idősávban kell majd játszani (1 

órás idősávok lesznek). Abban az esetben, hogyha az egyik csapat nem jelenik 

meg a kiírt időponttól számított 15 percen belül, akkor úgy vesszük, hogy a 

meg nem jelent csapat feladta a mérkőzést. 

 Alsóház, felsőház 

 

● A rájátszás kezdetétől a mérkőzések közvetítve lesznek 

● A 2-2 továbbjutott csapat játszik egymással 1-1 meccset sorsolás szerint, 

ezután a nyertesek a felsőházban, míg a vesztesek az alsóházban játszák le 

következő meccsüket (innentől alapértelemzetten minden játék BO3). 

● A felsőház nyertese továbbjut a döntőbe, míg a vesztes az alsóházi mérkőzés 

nyertesével küzd meg a döntőbe jutásért (az elődöntő vesztese automatikusan 

3. helyezést ér el). 

Játékmenet: 5 fős csapatok játszanak egymás ellen tournament draft gamet, custom 

módban. A meccs akkor ér véget, ha leromboljátok az ellenfél Nexusát, vagy valamelyik 

csapat feladja a játékot. A meccs során az ellenfelek vagy minionok megöléséből lehet 

szerezni aranyat, amivel jobbnál jobb tárgyakat tudtok venni, amivel könnyebben tudtok 

győzedelmeskedni ellenfeleitek ellen. 

Általános szabályok: 

● Bármilyen csalás, illetve nem engedélyezett program használata tilos, csalás esetén 

az érintett csapat ki lesz zárva a versenyből. 

● A meccseken csak a jelentkezésnél előre megadott idézőnevekkel lehet majd játszani. 

Amennyiben változás lenne a csoporttagokkal kapcsolatban keressétek fel a 

szervezőket. 

● Megkérnénk minden csapat kapitányát, hogy a verseny kezdetéig regisztráljon a 

Toornament oldalra az alábbi linken keresztül (https://www.toornament.com/en_US/). 

● A meccsek előtt a csatlakozáshoz szükséges versenykódok Discordon lesznek 

elküldve. 

● Ha szükséges cserejátékost alkalmaznotok, akkor minél hamarabb jelezzétek 

Discordon keresztül, vagy az alábbi e-mail címen: seniorgarda@gmail.com. 

 

A bajnokság győztese továbbjut a K&H Egyetemi E-sport Kupa versenyébe, ahol a BME-t 

képviselheti az ország más egyetemei által küldött csapatokkal ellen.  

Ebben a Kupában csak olyan csapat képviselheti az egyetemet, amelynek minden tagja 

rendelkezik BME hallgatói jogviszonnyal! Ha olyan csapat nyerne, ahol ez nem áll fenn, akkor 

a maradék embereket a bajnokság többi csapatából pótoljuk ki. 

 

A változtatás jogát fenntartjuk. 

https://www.toornament.com/en_US/
mailto:seniorgarda@gmail.com

