
LESL Minecraft UHC 2x24 turnīrs

Eporta Skola sadarbībā ar Side.lv rīko videospēles Minecraft: Java Edition, turpmāk
Minecraft, vidē turnīru “UHC 2x24”. Tas norisināsies attālināti tiešsaistē no šī gada 9. - 11.
jūnijam. 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 pēdējais no četriem turnīriem LESL Minecraft turnīru sērijā.

Kas ir UHC 2x24?

UHC jeb Ultra Hardcore ir minispēle, kura izveidota Minecraft vidē. Nosaukumā esošais
“2x12” nozīmē, ka vienā spēlē ir divdesmit četras komandas pa diviem spēlētājiem katrā
komandā. Spēle ir ilgāka kā citas Minecraft minispēles (vidēji 30 minūtes), taču tā ir lieliska
stratēģiska spēle ar dinamiskām īpašībām.

Katrā spēlē unikāli ģenerētās Minecraft pasaulēs spēlētāji komandās liek lietā savas
izdzīvošanas spējas. Spēles sākumā katra komanda atrodas kādā pasaules punktā un
uzreiz sāk vākt resurus un taisīt mantas cīņām. Spēles gaitā pasaules mala samazinās un
liek doties arvien tuvāk pasaules centram, līdz fināla cīņu vietā tiek noteikti uzvarētāji -
pēdējā atlikusī komanda.

Ultra Hardcore nozīmē palielinātu grūtības pakāpi - piemēram, spēles dzīvības var atjaunot
tikai ar “Zelta āboliem”. Papildus izdzīvošanas pārbaudījumiem, katrā spēlē ir arī aktivizēti
kādi no 27 iespējamiem scenārijiem, kas veido interesantāku spēles gaitu.



Kopumā spēlē ir jābūt labai komunikācijai ar savu komandu un, ņemot vērā pieejamos
resursus un apkārtējo vidi, jāmāk ātri reaģēt uz dažādām situācijām, lai pārspētu cituas
komandas.

Turnīra norise

Turnīra gaita ir iedalīta trīs posmos:
1. posms - 9. jūnijs - kvalifikācija uz grupu spēlēm
2. posms - 10. jūnijs - grupu spēles
3. posms - 11. jūnijs - 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 “UHC” minispēli
iepriekš sagatavotā izmēģinājuma serverī. Izpētīt spēles īpatnības, mehāniku, kā arī
vērtēšanas sistēmu, kura noteiks kārtu uzvarētājus - to visu varēs izmēģināt no 24 maija.
līdz 8. jūnijam.

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 24
komandas. Tad visas komandas apvienos kopīgā grupā un notiks pusfināls pēc līdzīga
izslēgšanas principa, kas aprakstīts 2. posma aprakstā. Finālistos būs 24 komandas, un
finālā pēc vairāku 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.

https://turnirs.esportaskola.lv


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

Reģistrēšanās turnīram

Reģistrēšanās turnīram būs pieejama no 24. maija līdz 7. jūnijam.

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/FNUQYaqPRs
https://www.esportaskola.lv/storage/app/media/LESL%20Minecraft%20UHC%202x24%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

