
STARFALL 4 
FORTNITE TURNIR – PRAVILA IN NAVODILA TEKMOVANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uredil: Jorg Cimperman 

Odobril: Tilen Dragar 

Administratorji tekmovanja: (Discord kontakt) Swagter#9507,  
Spectralis Fizzy#5296, J.Red#4762, Tricksy#1678, Zonker#3271, 
Spectralis Medo#4432, ItsMotex#0001 

Organizatorji tekmovanja: Združenje za video igre in elektronske 
športe in Združenje igričarjev in ljubiteljev videoiger, Team Spectralis. 
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STARFALL 4 FORTNITE TURNIR - PRAVILA IN NAVODILA TEKMOVANJA  
 

1. Organizatorji/administratorji tekmovanja imajo TS majice, 
2. Na prizorišču bodo bili postavljeni sektorji miz. Vsak sektor bo imel določenega 

organizatorja, ki bo skrbel za vpisovanje kod in za zapisovanje rezultatov. 
3. Organizatorji bodo naznanili, da se je ustvaril custom lobby. Takrat naj vsaj en 

izmed članov ekipe dvigne roko, da pride organizator vpisat kodo. (Leakanje kod je 
prepovedano in se lahko kaznuje z izključitvijo in prepovedjo udeležbe dogodkov). 

 
 

4. Igra se začne približno deset minut po 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 v soboto 
in ob 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00. Na voljo bo tudi dogovor za pavze, 
določeni termini so relativni, saj so odvisni od tega kako gladko bodo potekale igre. 

5. Ko se igra začne, v igri ostanite tudi, ko izpadete iz igre ali zmagate. (matcha/ igre 
ne zapirate). Igre ne zaprite dokler zmagovalec igre ni znan. (To tudi pomaga 
preprečevati cross-teaming). 

6. Po izpadu iz igre dvignite roko, da organizatorju ekipa pove rezultate (organizator 
preveri rezultate pri tekmovalčevem računalniku). V primeru, da rezultatov ekipa 
ne sporoči ali zapusti igro, se rezultati ne štejejo.  

7. Shranite si dokaze. Primeri dokazov so navedeni na naslednji strani. Dokazi so 
pomembni v primeru, če organizator ne uspe priti do ekipe v pravem času. Brez 
dokaza rezultati niso veljavni. 

8. Pritožbe so možne najkasneje do konca dneva v katerem se je igrala določena igra. 
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PRIMERI ZAJEMA ZASLONA V PRIMERU ZMAGE : 

Če zmagate o tem obvestite organizatorja 
(pokažite mu victory royale screen preden 
zapustite igro. Razlog za to je, ker se na 
victory royale screenu ne pokaže ID igre. 

Pomembno je tudi, da je razvidno število 
ubojev v matchu. 

 

Primer ID igre: 

 

 

PRIMER ZAJEMA ZASLONA, ČE NISTE ZMAGALI: 

 Nujno je, da rezultate v obliki screenshotov ali videa shranita oba igralca v 
ekipi.  

 Nujno je, da se vidi placement in št. killov, ter ID igre. Zaradi tega je treba 
zajeti dve sliki: 

Slika 1 placement + ID igre 

Slika 2 število ubojev + placement (vidno v tabu match stats). 
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Nujno je, da je jasno razviden ID igre v zgornjem desnem kotu: 

Rezultati shranjeni na ta način so pomembni tudi v primeru, če se ugotovi, da je katera od 
ekip goljufala in bila diskvalificirana. Rezultatov v takih oblikah ni nujno pošiljati, razen če 
vas za te vprašamo. 

V primeru, da vas prosimo za rezultate vseh iger, pošljite rezultate v obliki: 

Igra: #[št. igre], placement: [št. uvrstitve v matchu], kills: [št. killov], total points: 
[seštete točke za določen match], ekipa: [igralec1, igralec2].  

+ screenshoti obeh igralcev za določen match. 

Rezultate boste poslali organizatorju, ki skrbi za vpisovanje vaših rezultatov. Zelo je 
priporočljivo beleženje rezultatov v beležnico na računalniku / telefonu in hramba 
dokazov v slikovni obliki za vse igre v neki mapi. Rezultati naj bodo zapisani po 
formatu navedenem zgoraj. ^^^ 

Pravila za točkovanje objavljena v podnaslovu [Točkovanje].  
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TOČKOVANJE 
Igra se MAX 8 normalnih duo iger (EU, don't fill). Trajanje je za zdaj določeno okvirno. 
Možno bo določiti trajanje glede na to, kako hitro bomo lahko ovrednotili igre in 
nadaljevali z naslednjimi igrami. Najpočasnejše bo igranje približno ena igra na uro. 

 

Za dosežena mesta se točke dodelijo tako: 

1. Mesto: skupaj za placement 10 točk. 

2.-5. Mesto: skupaj za placement 7 točk. 

6.-10. Mesto: skupaj za placement 5 točk. 

11.-15. Mesto: skupaj za placement 3 točk. 

Vsak uboj se šteje +1 točka. 

Primer rezultata: 3. mesto + 5 skupnih killov => skupaj: 12 točk. 
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PRAVILA 
1. Velja normalen duo pravilnik (uboji ob začetku igre dovoljeni). 
2. Goljufanje pomeni izključitev iz turnirja. 

2.1. Primeri goljufanja ali nesprejemljivega načina igranja: 
 Cross-teaming (izključitev vseh sodelujočih ekip), 
 leakanje kod igralcem, ki niso prijavljeni na Starfall 4 fortnite turnir. 
 Zloraba napak v igri kot glitchanje skozi tla in nepremagljivost v smislu heal 

glitcha in heal off z ribami na drugem koncu mape. (Vedno hodi s krogom). 
 Razna uporaba hujših glitchev/exploitov v svoj prid. 
 Stream sniping. 

3. IZKLAPLJANJE NAPRAV NASPROTNIKOV IN NEMERNO OTEŽEVANJE IGRANJA (V 
takem primeru se presodi, kako ovrednotiti igro igralca, ki se mu je storila škoda. Če 
igralec ni imel večje škode, se ne zgodi nič (npr. izklopljen monitor za krajši 
čas/miška/tipkovnica), če je igralec lahko po vklopu naprave normalno odigral igro do 
konca).  

4. Igrajte pravično 
4.1. V primeru, da veste, da nimate možnosti zmage proti igralcem, ki napadajo in 

namerno zapustite igro, se dodelijo kazenske točke do -3 pike, če vas igralec 
prijavi. 

5. Primerno se obnašajte do nasprotnikov in jih spoštujte. (Velja v igri in izven igre). 
6. Držati se vseh pravil in pogojev udeležbe dogodka, ki so objavljeni na https://pbyte.si/ 

https://pbyte.si/

