FAQ
Registreren
Waar moet ik me registreren?
Je kan je hier registreren via “aanmelden” in de rechterbovenhoek.
Hoe deelnemen
Kan iedereen deelnemen?
Deelnemen kan volledig gratis. Iedereen met een VRT- en Gameplay-profiel kan deelnemen aan de
toernooien.
Inschrijven
Op de toernooipagina klik je op de knop "nu inschrijven". Let op, een speler moet zijn of haar
aanwezigheid op de dag van het toernooi verplicht bevestigen op de toernooipagina via de knop
“check-in”. Dat kan altijd vanaf één uur voor de officiële start van de wedstrijden. Als u dat niet tijdig
doet, kan u niet deelnemen aan het toernooi.
Game-account
Voor bepaalde games moet je over een account (PSN, Steam, …) beschikken en die account verplicht
toevoegen aan het profiel op eSporza:
1. Klik in het gebruikersmenu op “Games”
2. Ga naar “Voeg nieuw spel toe”
3. Vul de informatie in en klik nadien op “Opslaan”

Reglement
Wie is de organisator?
Dit is een platform van VRT in samenwerking met META.
Algemeen wedstrijdreglement
Het algemeen wedstrijdreglement van eSporza vind je hier.
Regels
Je vindt de regels op elke toernooipagina onder het tabblad “Regels”.
Prijzen
Wat kan ik winnen?
Neem een kijkje in de prijzenkast om te ontdekken welke mooie prijzen je in de wacht kan slepen!
Hoe kan ik iets winnen?
Op eSporza kan je op verschillende manieren een prijs in de wacht slepen:
De prijzenpot van elk toernooi bestaat uit een aantal Quattro’s, . Hoewel iedereen zijn of haar deel
van de koek kan veroveren, spreekt het voor zich dat jouw prestatie ervoor zorgt dat dat deel groter of kleiner - is.
Na elk toernooi worden de Quattro’s toegevoegd aan jouw account (= rechts onder jouw nickname
onder “Quattro’s”). Je kan in de prijzenkast kijken welke prijs je graag wil en hoe dicht je bij dat doel
bent.
Hoe ontvang ik mijn prijs?
META is verantwoordelijk voor (de afhandeling van) alle fysieke en digitale prijzen.

Fair play
Houding
Speel fair en met respect voor je tegenstander. Spelers die zich slecht gedragen kunnen uit het
toernooi verwijderd worden.
Valsspelen
Cheats zijn niet toegestaan. Als een speler wordt betrapt op valsspelen, zal hij gedurende een
periode van 1 jaar worden uitgesloten van alle eSporza-toernooien.

