
ERRATA DO REGULAMINU GRY MOBILNEJ „ELIGA MANAGER” (dalej: „Gra”) 20.09.2022 

W nawiązaniu do ZASAD OGÓLNYCH Gry (7 pkt Regulaminu) 

  

„Gra toczy się w ramach Kampanii sezonowej z uwzględnieniem zasad spadków i awansów”, z 

uwzględnieniem, iż „Przed Kampanią 2022 – a po Kampanii 2021 - klasyfikacja końcowa Drużyn została 

podzielona na ligę „A” i ligę „B”. Do ligi „B” spadło 5000 ostatnich Drużyn w klasyfikacji końcowej 

Kampanii 2021. W Kampanii 2022 w lidze „A” grają wszystkie Drużyny, które nie spadły, a w lidze „B” 

spadkowicze i wszystkie nowoutworzone drużyny na Kampanię 2022. Przydział do lig wymaga 

zatwierdzenia przez Gracza. Zasady awansów i spadków w Kampanii 2023 będą takie same jak wyżej 

określone  

 

oraz biorąc pod uwagę, że (19. Postanowienia dodatkowe), 

 

  

„Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany niniejszego 

Regulaminu Organizator będzie ogłaszał w swojej siedzibie i w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi oraz na 

stronie http://www.speedwayekstraliga.pl. Zmiany niniejszego Regulaminu będą następowały z 

poszanowaniem praw nabytych graczy.” 

Organizator wprowadza następującą erratę, precyzując zasady spadków i awansów w Grze: 

1. W Grze dostępna jest Klasyfikacja drużyn Ligi „A” i Ligi „B”, 

2. Z Ligi „A” spada do Ligi „B” 5000 ostatnich drużyn w klasyfikacji generalnej Ligi „A”. Pozostałe 

drużyny Ligi „A” uzyskają prawo występowania w Lidze „A” w kolejnej Kampanii, 

3. Z Ligi „B” awansuje do Ligi „A” 5000 drużyn z miejsc 1-5000 w klasyfikacji generalnej Ligi „B”, 

4. Gracze są powiadomieni w ramach Gry w aplikacji mobilnej o swojej pozycji w Klasyfikacji na 

bieżąco po każdej Rundzie Gry, 

5. Warunkiem przystąpienia do Gry w każdej nowej Kampanii w ramach Ligi „A”, posiadając do 

tego uprawnienie, jest założenie drużyny zgodnie z terminarzem Gry, o którym Organizator 

informuje w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi oraz na stronie speedwayekstraliga.pl i w social 

mediach Gry https://twitter.com/eliga_manager i https://www.facebook.com/EligaManager,  

6. W razie konieczności uzupełnianie składu Ligi „A” przed nową Kampanią, jeśli wszystkie 

drużyny nie przystąpią do Ligi „A” w terminie regulaminowym (nie zostaną zgłoszone składy 

zgodnie z terminarzem nowe Kampanii przed nowym sezonem), odbywa się uzupełnienia 

składu drużyn Ligi „A” za pomocą drużyn Ligi „B”, biorąc pod uwagę przy uzupełnianiu składu 

Ligi „A” pozycje drużyn z kampanii ostatnio zakończonej w Lidze „B” z miejsc od 5001 i 

kolejnych (do uzupełnienia liczby wakujących miejsc w Lidze „A”), 

7. Wszystkie nowo utworzone drużyny w Grze przed każdą nową Kampanią mają prawo udziału 

w Grze w Lidze „B”, 

http://www.speedwayekstraliga.pl/
https://twitter.com/eliga_manager
https://www.facebook.com/EligaManager

