Autumn Qualifier
Попередній розклад відбірковіх матчів

ДАТА: 24.10.2020*
Check-in:

12:00-13:00

1/128

—

13:30-14:00

1/64

—

14:00-14:30

1/32

—

14:30-15:30

Break:

15:30-16:00

1/16

—

16:00-17:00

1/8

—

17:00-18:00

*у випадку форс-мажорних обставин, за рішенням суддів турніру, відбірковий
тур може бути продовжений до 25 жовтня 2020 року включно.

ESportsBattle Autumn Qualifier PRO | 2020
Платформа: PlayStation 4
Гра: FIFA 21
Режим гри: Ultimate team
Обмеження за складами команд: без обмежень
Формат:
Перед початком відбору кожен гравець повинен пройти стадію чек-іна в офіційному Telegram-чаті
Ліги для підтвердження своєї присутності та змоги брати участь. Після чого організатори проведуть
випадкове жеребкування на сайті toornament.com і опублікована сітка плей-офф в офіційному
Telegram-чаті Ліги. Формат відбору – Single Elimination, bo1 (до однієї перемоги) до стадії 1/32, bo3
(до двох перемог) починаючи зі стадії 1/32. Кінцева стадія відбіркового турніру – 1/4 (матчі цієї
стадії грати не потрібно – гравець потрапляє до фінальної частини Autumn Qualifier в листопаді 2020
року).
Посів гравців на перший відбірковий турнір відсутній через те, що немає офіційного рейтингу
гравців (рейтинг гравців формується після перших ігор відбіркового туру). Починаючи із зимового
відбіркового турніру буде діяти посів кращих гравців відповідно рейтингу ESportsBattle LEAGUE.

ESportsBattle Autumn Qualifier AMATEUR | 2020
Платформа: PlayStation 4
Гра: FIFA 21
Режим гри: Kick-off mode (звичайний)
Обмеження за складами команд: можна використовувати будь-які команди, окрім Soccer
Aids (команди Легенд) та Adidas All-Star (команда зірок).
Формат:
Перед початком відбору кожен гравець повинен пройти стадію чек-іна в офіційному Telegramчаті Ліги для підтвердження своєї присутності та змоги брати участь. Після чого організатори
проведуть випадкове жеребкування на сайті toornament.com і опублікована сітка плей-офф в
офіційному Telegram-чаті Ліги. Формат відбору – Single Elimination, bo1 (до однієї перемоги) до
стадії 1/32, bo3 (до двох перемог) починаючи зі стадії 1/32. Кінцева стадія відбіркового турніру
– 1/4 (матчі цієї стадії грати не потрібно – гравець потрапляє до фінальної Autumn Qualifier у
листопаді 2020 року).
Посів гравців на перший відбірковий турнір відсутній через те, що немає офіційного рейтингу
гравців (рейтинг гравців формується після перших ігор відбіркового туру). Починаючи
із зимового відбіркового турніру буде діяти посів кращих гравців відповідно рейтингу
ESportsBattle LEAGUE.

Важливі уточнення до налаштувань гри для аматорів:
1. Тайм – 6 хвилин.
2. Рівень складності – Легендарний.
3. У персональних налаштуваннях гравець повинен використовувати ТІЛЬКИ
«тактичний захист» (гравці, які будуть використовувати «стандартний
захист» отримують дискваліфікацію на даний турнір).

