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Vurdering av et lags spillopptreden i konkurranse ved Polar Party 17

Crewet Event:Game har bedt arrangørene ved Polar Party 17 foreta en tolkning om et lag har brutt 
reglene ved gjennomføring av en runde i spillet Warcraft III Defend of the Ancients (aka DOTA). 
Denne tolkningen er basert på informasjon forekommet under og etter spillet.

Regelbruk
Før arrangementet ble det postet et regelsett kjent som forkortet versjon av de offisielle Electronic 
Sports World Cup (“ESWC”)-reglene. Etter ønske fra flere deltakende lag, ble det foreslått å gå over 
til de offisielle ESWC-reglene for DOTA. Dette ble tatt opp med lagsjefene for alle deltakende klaner, 
og ved avstemming her var det ingen som motsatte seg endring i regelverket. Dette nye regelverket 
er derfor brukt som basis.

Hendelser
Lagene Kagmtyg og gytanekjem spilte fredag 03/10 2008 mot hverandre i en fem mot fem-
turnering.  Underveis i turneringsrunda ble Event:Game kontaktet av en deltaker som bivånet 
turneringa. Han påpekte flere uregelmessigheter, som at laget Kagmtyg hadde byttet to spillere sett 
i forhold til deres spillerliste fra tidligere runder. 

Event:Game undersøkte om påstanden fra deltakeren stemte ved å kontakte Kagmtyg-laget direkte. 
Lagsjefen var ikke tilgjengelig på sin plass, så andre spillere ble spurt om hans plassering. De svarte 
da at lagsjefen og en annen spiller hadde ikke-fungerende datamaskiner, og spilte et annet sted i 
hallen. Etter undersøkelser viste det seg at lagsjefen satt i arkaden og deltok ikke i turneringa.

Vurdering av regelbrudd: Bytting av spillere
Det er vår vurdering at reglenes ånd legger opp til at store endringer i spillerlisten må rapporteres 
til arrangørens offisielle representanter, her da Event:Game som da skal informere motparten om 
denne endringa. 

Vurdering av regelbrudd: Ikke gjennomført lagring av tilbakespillingsfil
Reglenes punkt 4.03 sier klart «Each team must save a replay of the match». Laget Kagmtyg 
informerte først til Event:Game at de ikke hadde slike filer tilgjengelig, men klarte senere å 
fremprodusere disse til Event:Game.

Vurdering av regelbrudd: Usportslig opptreden
Det er flere uregelmessigheter ved gjennomføringa av denne spillrunden. Lagleder for Kagmtyg har 
ikke klart vært tilgjengelig, lagpersoner har ikke kunnet informere om hans spesifikke sitteplass 
o.m. Det er vår vurdering at dette er i gråsonen av hva som kan regnes som usportslig opptreden.

Vurdering av regelbrudd: Misledning av turneringsansvarlig
Det er klart at de store endringene som ble gjort ved gjennomføringen av denne runden i 
turtneringa burde vært tydelig informert til turneringsansvarlig, her Event:Game. Informasjon om at 
lagleder spiller et annet sted viser seg å være feilaktig, og deres mangel på å informere regelrett 
om endringene når spurt er svært mistenkelig. 

Vurdering av regelbrudd: Er ikke tilgjengelig ved kampstart/under kampen
Lagkapteinen er ikke sittende ved laget sitt og laget kan ikke informere om hans plassering. Det er 
vår vurdering at dette er et klart regelbrudd av punktet «A team may be cautioned and be sent off if 
one of his players commits any of the following offences: [...]   mislead or dupe any tournament 
official ,  is not present at his match schedule ».

Brudd på informasjonsplikt
Alle lag som deltar i konkurranser på Polar Party 17 Varulvane kjem har informasjonsplikt ovenfor 
turneringsansvarlig. Lag skal registreres i Geekevents.org slik at man har all kontaktinformasjon. 
Ved arrangementstart var det ikke mulig å registrere seg på Geekevents.org som spillende klan, noe 
som ble rettet opp i etter et døgn.



På første klanledermøte for DOTA ble det informert om at Geekevents.org-registrering var nede. 
Under påfølgende møte ble det informert om at registreringa var oppe og måtte gjennomføres 
snarest mulig og at alle klanmedlemmer skal registreres der. Begge lag har bekreftet at de var til 
stede på alle disse møtene.

Det er også bekreftet av spillklaner at denne informasjonen ble gitt på en tydelig måte av Marius 
Davidsen aka Morthez, representant fra arrangørene.

Klaging
Det kom inn en klage på midlertidig vedtak om diskvalifisering idet siste del av finalerunden av 
DOTA-turneringa var igangsatt.

Konklusjon
På bakgrunn av helheten i de punktene som er listet over, er det vår vurdering at laget kagmtyg har 
brutt de faktiske reglene i dets ånd og bokstav. Det er videre vår vurdering at dette bruddet er 
såpass alvorlig at det kvalifiserer til en direkte utelukkelse fra videre deltakelse i konkurransa. Laget 
er diskvalifisert fra videre deltakelse denne spillkonkurransa, men kan delta i andre 
spillkonkurranser på Polar Party 17 Varulvane Kjem. 

Laget gytanekjem erklæres som vinner av runden.
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