
LESL Minecraft Build Mart 3x8 turnīrs

Eporta Skola sadarbībā ar Side.lv rīko videospēles Minecraft: Java Edition, turpmāk
Minecraft, vidē turnīru “Build Mart 3x8”. Tas norisināsies attālināti tiešsaistē no šī gada 21. -
23. aprīlim. Turnīra ietvaros komandām no visām Latvijas skolām tiks dota iespēja
sacensties savā starpā, lai cīnītos par pirmajām vietām turnīrā un gūtu punktus  atsevišķā
skolu kopvērtējumā.

Šis ir trešais no četriem turnīriem LESL Minecraft turnīru sērijā.

Kas ir Build Mart 3x8?

Build Mart ir minispēle, kura izveidota Minecraft vidē un ir oriģināli aizgūta no MC
Championship. Nosaukumā esošais “3x8” nozīmē, ka vienā spēlē ir astoņas komandas pa
trīs spēlētājiem katrā komandā. Minispēlei piemīt ātras un stratēģiskas īpašības, jo viena
spēle ilgst aptuveni 15 minūtes.

Katrā spēlē spēlētājiem komandās ir nepieciešams pārbūvēt parauga būves pēc iespējas
ātrāk, pirms tam iegūstot nepieciešamos būvēšanas blokus “veikalā”, ko var uzskatīt kā
noliktavu, kurā ir jādodas uz pareizo sadaļu un jāiegūst nepieciešamais. Pārvietoties ar
ātrajiem iepirkumu ratiņiem, spraigs komandas darbs un komunikācija ir ļoti būtiska šajā
spēlē. Pirmā komanda, kas pabeidz kādu būvi, saņem visvairāk punktus. Komandas turpina
taisīt piedāvātās būves līdz beidzas spēles laiks.

Kopumā spēlē ir jābūt ļoti labai komandas savstarpējai komunikācijai, jāmāk plānot
turpmākās darbības, lai pēc iespējas ātrāk sanāktu uzbūvēt nepieciešamo.

https://noxcrew.com/mcc
https://noxcrew.com/mcc


Turnīra norise

Turnīra gaita ir iedalīta trīs posmos:
1. posms - 21. aprīlis - kvalifikācija uz grupu spēlēm
2. posms - 22. aprīlis - grupu spēles
3. posms - 23. aprīlis - turpinās grupu spēles, pusfināls un fināls

Katrs posms sastāv no vairākām kārtām, kurās tiek izspēlētas atlases spēles.

Pirms reģistrācijas turnīrā, katram interesantam būs iespēja izmēģināt “Build Mart” minispēli
iepriekš sagatavotā izmēģinājuma serverī. Izpētīt spēles arēnas, mehāniku, kā arī
vērtēšanas sistēmu, kura noteiks kārtu uzvarētājus - to visu varēs izmēģināt no 5. līdz 21.
aprīlim.

Turnīra pirmajā posmā norisināsies komandu kvalifikācija. Katrai komandai ir paredzētas
divas spēles. Lai kvalificētos 2. posmam, ir jāpiedalās vismaz vienā no abām spēlēm, lai
iegūtu vismaz 1 punktu kopvērtējumā. Komandas, kuras nebūs ieguvušas vismaz 1 punktu
kārtas ietvaros, tiks diskvalificētas un nevarēs piedalīties turpmākajos posmos.

Pēc kvalifikācijas, komandas tiks sadalītas grupās, kuru skaits ir atkarīgs no gala komandu
skaita, kas būs apstiprinātas turnīrā. Grupās notiek savā starpā nesaistītas kārtu spēles ar
komandu izslēgšanu, kas notiks pēc “Double Elimination” principa. Tas nozīmē, ka katra
komanda vienas kārtas ietvaros spēlēs divas spēles un šo divu spēļu punktu summa tiks
ievietota attiecīgās grupas kārtas kopvērtējumā. Katras kārtas beigās tiks noteiktas
komandas ar vismazāk punktiem, kuras tiks izslēgtas no turpmākā turnīra.

* Komandu izslēgšanas skaits vienas kārtas ietvaros būs tieši saistīts ar tīmekļa aplikācijā
atrodamajiem datiem (iepriekš plānoti)
** Informācija par spēles kārtu daudzumu un izslēdzamo komandu skaitu kārtās tiks norādīta
pēc reģistrācijas beigām turnīra tīmekļa aplikācijā turnirs.esportaskola.lv

Turnīra trešajā posmā norisināsies atlikušās grupu spēles, līdz katrā grupā paliks 8
komandas. Tad visas komandas apvienos kopīgā grupā un notiks pusfināls pēc līdzīga
izslēgšanas principa, kas aprakstīts 2. posma aprakstā. Finālistos būs 8 komandas, un finālā
pēc trīs spēļu kopvērtējuma tiks noskaidrotas trīs labākās komandas.

Turnīra kopvērtējumi

Pavisam LESL Minecraft skolu turnīru sērijā būs divu tipu kopvērtējumi - individuālie turnīru
kopvērtējumi un kopējais skolu kopvērtējums.

Visas komandas, kuras būs ieguvušas punktus turnīru individuālajos kopvērtējumos, pēc
ieņemtās vietas tajos iegūs noteikta daudzuma punktus skolu kopvērtējumā.

* Skolu kopvērtējums sastāvēs no četriem LESL Minecraft turnīru rezultātiem periodā no
februāra līdz maijam.

Reģistrēšanās turnīram

https://turnirs.esportaskola.lv


Reģistrēšanās turnīram būs pieejama no 5. līdz 19. aprīlim.

Reģistrācijas gaita:
1) Katram komandas biedram ir jāpievienojas oficiālajam Eporta Skola Discord serverim.

● Saite uz Esporta Skola Discord ir pieejama šeit - un jāpiekrīt noteikumiem kanālā
#noteikumi.

● Discord kanālā #izvēlies-savas-spēles dalībniekiem jāizvēlās Minecraft, lai redzētu
atbilstošos kanālus.

2) Jāatver sadaļu “Minecraft” Discord serverī.
3) Turpmākās reģistrācijas norādes ir Discord kanālā #turnīra-reģistrācija.

Pilns turnīra nolikums ir pieejams šeit.
Vairāk par turnīru var uzzināt Esporta Skola mājaslapā un turnīra tīmekļa aplikācijā.

Papildus:
1) Jāiegūst sertifikāts “Kas ir Esports?”.
2) Sertifikātu vari apstiprināt šeit.

https://discord.gg/uCt2fMvu
https://www.esportaskola.lv/storage/app/media/LESL%20Minecraft%20Build%20Mart%203x8%20turn%C4%ABra%20nolikums%20.pdf
https://esportaskola.lv/lesl/minecraft
https://turnirs.esportaskola.lv/
https://courses.openschool.lv/courses/course-v1:Openschool+Esports000+esports000/course/
https://www.esportaskola.lv/app#/lv/settings#certificateBox

