
HearthStone 1vs1 regelsæt 
 

Generelle regler og god sportsånd 

Turneringen er underlagt regelsættet jf. vores generelle regelsæt: 

https://www.bredebrolan.dk/information/generelle-regler/ 

 

Tilmelding og resultater 

Alt foregår via http://challonge.com/tournaments/signup/reheQo0HBl 

Tilmelding skal ske senest kl. 20:00 fredag d. 3 november 

 

Opsætning  

Der bliver spilles standard på EU server med de kort, som man ejer på sin konto. 

Der spilles med 4 forskellige decks, hvoraf en class kun må fremgå en gang. Hver spiller er forpligtet til at 

sende screenshot af samlet oversigt over de 4 classes samt indholdet af hvert dæk. Er dette ikke gjort, vil 

man blive diskvalificeret. 

Der spilles BO5 swiss-system efterfulgt af BO5 Double Elimination. Grand Finale spilles i BO7. 

Inden kampstart fremlægger hver spiller sine classes og banner 1 af modstanderens. En spiller har vundet 

helt, når en sejr er opnået med hver af de 3 tilbageværende classes. Man må frit vælge hvilket deck, som 

man spiller med til hver enkelte kampe, hvis dette ikke har opnået en sejr. I Grand Finale skal der ikke 

bannes et deck, og vinderen vil være den, som har fået en sejr med alle 4 dæk. 

Det er KUN tilladt et ændre i ens dæk, når swiss-system er overstået samt inden Grand Finale. En ændring 

af ens dæk udover dette medfører en diskvalifikation. Muligheden for ændring af deck imellem Swiss og DE 

samt før Grand Finale vil blive annonceret af Admin og skal selvfølgelig have tilsendt nye screenshots. 

Den, som er angivet først i hver kamp, challenger sin modstander (vær opmærksom på at være i menu og 

have challenge-mode enabled) 

Husk at tage screenshot af hvert spils resultat. 

 

Remake, disconnect og pause 

Det er op til hver enkelte spiller at have software og hardware i orden inden kampstart. Der vil som 

udgangspunkt ikke blive genstartet et spil medmindre Admin siger andet. 

Efter hvert spil er det tilladt med en pause på MAKSIMUM 5 min. Vi opfordrer selvfølgelig spillerne til at 

strejke sig og evt. få noget frisk luft, men opfordrer dog til ikke at spilde unødvendigt tid blot fordi man kan. 

Overskrides de 5 min. er man subjekt til taberdømmelse. 

https://www.bredebrolan.dk/information/generelle-regler/
http://challonge.com/tournaments/signup/reheQo0HBl


 

Resultat og klage  

Vinderen indrapporterer resultatet via challonge og vedhæfter screenshots 

Ved klage af afgørelse af spil/samlet kamp og evt. regelbrud, tages der kontakt til Admin med screenshots, 

som bruges til dokumentation. 


