
Sezony i punkty 

Sezony  
Hearthstone Championship Tour składa się obecnie z trzech czteromiesięcznych sezonów, które 

posiadają własne play-offy i mistrzostwa. Gracze będą zdobywać punkty rywalizacji Hearthstone dzięki 

udziałowi w grach rankingowych, przystankach HCT Tour Stops, play-offach HCT, mistrzostwach HCT 

oraz rozgrywkach World Championship. 

1 sezon 2018*: styczeń, luty, marzec 

2 sezon 2018: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 

3 sezon 2018: sierpień, wrzesień, październik, listopad 

*Grudzień 2017 będzie traktowany jako okres pozasezonowy i nie będzie wliczany do łącznej punktacji 

Hearthstone na rok 2018.  

Pułapy punktowe 
Każdy sezon HCT będzie posiadał pułap punktowy, który ogłosimy przed rozpoczęciem danego sezonu. 

Wszyscy gracze, którzy osiągną ten pułap zakwalifikują się do sezonowych play-offów. Gracze będą mogli 

zdobywać punkty podczas zawodów we wszystkich regionach, by następnie wziąć udział w play-offach w 

oparciu o swój kraj zamieszkania.  

W 1. sezonie pułap we wszystkich regionach (Ameryki, Azja i Oceania, Europa) to 45 punktów, 

natomiast pułapy dla kolejnych sezonów będziemy ogłaszać na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.  

Zdobywanie punktów 
Gracze mogą zdobywać punkty rywalizacji Hearthstone poprzez:  

• rozgrywanie mieczów rankingowych w formacie standardowym Hearthstone; 

• udział w Hearthstone Championship Tour Stops; 

• udział w sezonowych play-offach w swoim regionie; 

• udział w sezonowych mistrzostwach oraz 

• udział w Hearthstone World Championship 2017. 

 

  



Gra rankingowa 
Rozgrywanie gier rankingowych w formacie standardowym i osiągnięcie rangi legendy pozwala zdobyć 

punkty HC. Im wyższą rangę gracz osiągnie na koniec miesiąca w grze rankingowej, tym więcej punktów 

otrzyma. Do punktacji będą się liczyć trzy najwyższe pozycje w rankingu w danym sezonie. 

Gra rankingowa 

Miejsce 1. 16 pkt. 

Miejsca 2-25 15 pkt. 

Miejsca 26-50 12 pkt. 

Miejsca 50-100 9 pkt. 

Miejsca 101-200 6 pkt. 

Miejsca 201-500 4 pkt. 

Miejsca 501-1000 2 pkt. 

Miejsce 1001 i dalsze 1 pkt. 

 

Turnieje Hearthstone 
Niektóre oficjalne imprezy Blizzarda pozwolą zdobyć punkty za dobry występ. Wszystkie punktowane 

turnieje zostały wyszczególnione poniżej. W niektórych punktowanych turniejach można wziąć udział 

wyłącznie na zaproszenie. Więcej szczegółów na temat turniejów można znaleźć w sekcji Zasady i FAQ. 

HCT Tour Stops 

Hearthstone Tour Stops 

Miejsce 1. 15 pkt. 

Miejsce 2. 12 pkt. 

Miejsca 3-4 10 pkt. 

Miejsca 5-8 8 pkt. 

Miejsca 9-16 6 pkt. 

Miejsca 17-32 4 pkt. 

 

  



Play-offy 

Turnieje sezonowych regionalnych play-offów 

Miejsca 1-4 0 pkt. 

Miejsce 5. 11 pkt. 

Miejsce 6. 10 pkt. 

Miejsce 7. 9 pkt. 

Miejsce 8. 8 pkt. 

Miejsca 9-16 7 pkt. 

Miejsca 17-32 6 pkt. 

 

Mistrzostwa sezonowe 

Turnieje mistrzostw sezonowych 

Miejsce 1. 30 pkt. 

Miejsce 2. 25 pkt. 

Miejsca 3-4 20 pkt. 

Miejsca 5-8 15 pkt. 

Miejsca 9-16 12 pkt. 

 

Mistrzostwa World Championship 

Mistrzostwa World Championship 

Miejsce 1. 20 pkt. 

Miejsce 2. 15 pkt. 

Miejsca 3-4 10 pkt. 

Miejsca 5-8 6 pkt. 

Miejsca 9-16 4 pkt. 

  



Play-offy i Challengery 

Play-offy 
Trzy turnieje sezonowych play-offów mają miejsce pod koniec każdego z odpowiednich sezonów i 

pozwalają wyłonić graczy, którzy przejdą do mistrzostw sezonowych. Każdy z sezonów będzie posiadał 

określony pułap punktowy, który zostanie podany przed rozpoczęciem sezonu.  

W 1. sezonie pułap we wszystkich regionach to 45 pkt.  

Wszyscy gracze, którzy osiągną ten pułap zakwalifikują się do sezonowych play-offów. Gracze mogą 

zdobywać punkty podczas zawodów we wszystkich regionach, ale wezmą udział w play-offach w oparciu 

o swój kraj zamieszkania. 

Jeśli pułap punktowy zostanie osiągnięty przez mniej niż 64 graczy, na turniej zostaną zaproszeni 

dodatkowi gracze, by utworzyć pulę 64 graczy na region.  

Dodatkowych 8 graczy dołączy do zdobywców punktów dzięki nowemu systemowi HCT Challengers. 

Turnieje play-offowe będą rozgrywane w wielu miejscach jednocześnie. By wziąć udział w rozgrywkach, 

uczestnicy muszą stawić się osobiście i przedstawić urzędowy dowód tożsamości ze zdjęciem, by 

udowodnić, że są właścicielami zakwalifikowanego konta. 

 

Play-offy 
sezonowe 

2017 2018 

Miejsce Nagroda 
Liczba 
graczy 

Łączna 
nagroda 

Nagroda 
Liczba 
graczy 

Łączna 
nagroda 

1.   USD    1 0 USD    1 0 USD  

2.   USD    1 0 USD    1 0 USD  

3.   USD    1 0 USD    1 0 USD  

4.   USD    1 0 USD    1 0 USD  

5.  5000 USD  1 
5000 
USD  

 6000 USD  1 6000 USD  

6.  5000 USD  1 
5000 
USD  

 5500 USD  1 5500 USD  

7.  5000 USD  1 
5000 
USD  

 5000 USD  1 5000 USD  

8.  5000 USD  1 
5000 
USD  

 4500 USD  1 4500 USD  

9.  100 USD  1 100 USD   4250 USD  1 4250 USD  

10.  100 USD  1 100 USD   4000 USD  1 4 000 USD  

11.  100 USD  1 100 USD   3750 USD  1 3750 USD  

12.  100 USD  1 100 USD   3500 USD  1 3500 USD  

13.  100 USD  1 100 USD   3250 USD  1 3250 USD  

14.  100 USD  1 100 USD   3000 USD  1 3000 USD  

15.  100 USD  1 100 USD   2750 USD  1 2750 USD  



16.  100 USD  1 100 USD   2500 USD  1 2500 USD  

17-24  100 USD  8 800 USD   1500 USD  8 
12 000 

USD  

25-32  100 USD  8 800 USD   1250 USD  8 
10 000 

USD  

33+  100 USD  40 
4000 
USD  

 1000 USD  40 
40 000 

USD  

 w regionie na sezon 
26 400 

USD  w regionie na sezon 
110 000 

USD  

 

HCT Challengers 
Na HCT Challengers składają się następujące turnieje:  

• Challenger Cups – podobnie, jak w przypadku Online Cups z sezonów HCT 2016 i 2017, te 

turnieje będą skupiać się za graczach, którzy wolą dostać się do rozgrywek HCT bezpośrednio 

zamiast poprzez zbieranie punktów. 

• Kwalifikacje Tavern Hero -> Kwalifikacje Tavern Hero (bez zmian)  

Te dwa rodzaje turniejów zapewnią zwycięzcy zaproszenie na: 

• Regional Challenger Finals – wystąpią w nich wszyscy zakwalifikowani w danym sezonie gracze z 

Challenger Cups oraz kwalifikacji Tavern Hero ze swoich regionów. 

Ośmiu najlepszych graczy turnieju Regional Challenger Finals zakwalifikuje się do regionalnych play-

offów sezonowych. 

Program będzie dostępny jedynie dla graczy, którzy w trzech poprzednich sezonach nie zakwalifikowali 

się do play-offów.  

Turnieje Challenger Cups oraz Regional Challenger Finals będą rozgrywane online. Kwalifikacje Tavern 

Hero będą rozgrywane podczas różnych spotkań Fireside Gathering przez cały sezon kwalifikacyjny. 

  



Mistrzostwa i drużyny 

Mistrzostwa sezonowe 
Szesnastu graczy, na których składają się czterej najlepsi gracze z każdego regionu (wyłonieni podczas 

regionalnych play-offów sezonowych + w serii turniejów w regionie Chin), zmierzy się w sezonowych 

mistrzostwach swojego regionu, rywalizując o część puli nagród wynoszącej 250 000 USD oraz miejsce 

na Hearthstone World Championship. W sezonie HCT 2018-2019 odbędą się trzy mistrzostwa sezonowe. 

Pokrywamy wydatki na podróż dla wszystkich szesnastu graczy uczestniczących w mistrzostwach 

sezonowych.  

 

Mistrzostwa 
sezonowe 

2018 

Miejsce Nagroda 
Liczba 
graczy 

Łączna 
nagroda 

1.  50 000 USD  1 
50 000 

USD  

2.  40 000 USD  1 
40 000 

USD  

3-4  25 000 USD  2 
50 000 

USD  

5-8  12 500 USD  4 
50 000 

USD  

9-16  7500 USD  8 
60 000 

USD  

  na sezon 
250 000 

USD  

 

Ranking drużynowy HCT 
Na podstawie rankingu drużynowego HCT najlepsze drużyny otrzymają nagrody pieniężne. Organizacje 

mogą wybrać trzech graczy, którzy będą je reprezentować jako oficjalna drużyna. Wybór ten będzie 

obowiązywać przez cały czteromiesięczny sezon. Zaktualizowaną listę należy złożyć dwa tygodnie przed 

rozpoczęciem następnego sezonu. 

Organizacje muszą zostać zatwierdzone przez Blizzarda, by móc uczestniczyć w rankingu drużynowym 

HCT. Logotypy zatwierdzonych organizacji będą prezentowane podczas transmisji z serii turniejów HCT, 

gdy swój mecz będzie rozgrywać jeden z ich graczy.  

Na koniec każdego sezonu osiem najlepszych drużyn otrzyma nagrody pieniężne w oparciu o łączną 

liczbę punktów zdobytych przez trzech graczy z każdej drużyny. Ranking drużynowy HCT zostanie 

uruchomiony w 2 sezonie 2018. 

  



Ranking 
drużynowy 

2018 (Tylko sezony 2 i 3) 

Miejsce Nagroda 
Liczba 
graczy 

Łączna 
nagroda 

1  7500 USD  3 
22 500 

USD  

2  4500 USD  3 
13 500 

USD  

3  3000 USD  3 
9000 
USD  

4  2500 USD  3 
7500 
USD  

5  2000 USD  3 
6000 
USD  

6  1750 USD  3 
5250 
USD  

7  1500 USD  3 
4500 
USD  

8  1250 USD  3 
3750 
USD  

9  1000 USD  3 
3000 
USD  

10  750 USD  3 
2250 
USD  

  na sezon 
77 250 

USD  

  



Mistrzostwa świata i system Masters 
 

Mistrzostwa świata World Championships 
 

 

Każdej wiosny szesnastu najlepszych zawodników Hearthstone zmierzy się w mistrzostwach HCT World 

Championships o puli nagród 1 000 000 USD. Gracze mogą zapewnić sobie udział w mistrzostwach 

World Championships, jeśli znajdą się wśród najlepszych czterech graczy w dowolnych z trzech 

mistrzostw sezonowych.  

Regionalny Lider Punktacji 
Gracz, który zakwalifikuje się dzięki HCT Last Call – czyli nad podstawie łącznej liczby punktów z trzech 

sezonów HCT w danym roku kalendarzowym – będzie teraz nazywany Regionalnym Liderem Punktacji. 

Regionalny Lider Punktacji otrzyma zaproszenie na HCT World Championship, a najlepsi gracze z każdego 

regionu otrzymają nagrody pieniężne. 

  



Regionalny Lider 
Punktacji 

Ostateczna pozycja 

Nagroda 

1. 8000 USD 

2.  6000 USD 

3. 4000 USD 

4.  2000 USD 

 

Hearthstone Masters

 
Ranga Master (3 
gwiazdki) 
200 pkt. rywalizacji 
Hearthstone 

- Zaproszenie do play-offów 
- 2500 USD premii za udział w maksymalnie trzech wydarzeniach 

Tour Stops na sezon 
- Zaproszenie do turniejów online Blizzarda z nagrodami pieniężnymi 
- Pamiątkowe gadżety na koniec roku 

Ranga Master (2 
gwiazdki) 
175 pkt. rywalizacji 
Hearthstone 

- 1000 USD premii za udział w jednym wydarzeniu na sezon 
- Zaproszenie do turniejów online Blizzarda z nagrodami pieniężnymi 
- Pamiątkowe gadżety na koniec roku 

Ranga Master (1 
gwiazdka) 
150 pkt. rywalizacji 
Hearthstone 

- Zaproszenie do turniejów online Blizzarda z nagrodami pieniężnymi 
- Pamiątkowe gadżety na koniec roku 

  

System Hearthstone Masters będzie wyłaniać najlepszych graczy na podstawie ich osiągnięć. 

Wprowadzimy trzy poziomy, zapewniające coraz lepsze nagrody na kolejnych poziomach dla graczy, 

którzy spełnią określone warunki. 1-, 2- i 3-gwiazdkowe poziomy w systemie Master zapewnią premie za 



udział w turniejach, zaproszenia do play-offów HCT oraz na organizowane przez Blizzarda turnieje z 

nagrodami pieniężnymi, a także specjalne pamiątki.  

Poziom gracza zostanie określony na podstawie sumy punktów z ostatnich trzech sezonów HCT. Gracze 

muszą osiągnąć pułap punktowy, by uzyskać lub utrzymać swój poziom. Poziomy przeliczane są na nowo 

na koniec każdego sezonu HCT, więc z zapewnianych przed dany poziom korzyści będą mogli czerpać 

przez cztery miesiące. 

 

Zasady i FAQ 
Hearthstone Championship Tour zapowiada się naprawdę ekscytująco! Gracze będą mogli kształtować 

własne losy przy karcianych stołach. Każdy może wspinać się po szczeblach zestawienia najlepszych 

zawodników w grze rankingowej, toczyć pojedynki w turniejach na żywo oraz w sieci i zdobywać punkty, 

by zapewnić sobie miejsce w rozgrywkach Hearthstone World Championship! 

Zasady 
Zasady dotyczące Hearthstone Championship Tour w sezonie 2018/2019 będzie można znaleźć tutaj w 

styczniu 2018. 

Najczęściej zadawane pytania 
W razie dodatkowych pytań prosimy wysłać email na HearthstoneAdmin@blizzard.com, a odpowiemy 

na niego tak szybko, jak to możliwe. 

Jaki jest ostateczny termin zgłaszania Challenger Cups i kwalifikacji Tavern Hero? 

Wydarzenie należy zgłosić przynajmniej 10 dni przed terminem wydarzenia.  

Jakie są wymagania organizacyjne dla zawodów Challenger Cup? 

Wszystkie wydarzenia muszą spełnić następujące kryteria, by można było uznać je za zawody Challenger 

Cup i wręczyć zaproszenia na sezonowe zawody Regional Challenger Finals: 

Poniższe podsumowanie nie zastępuje pełnych zasad HCT 2018. 

• Liczba uczestników: Aby którykolwiek z graczy biorących udział w imprezie otrzymał punkty, 

mecze rozegrać musi co najmniej 32 uczestników. W pojedynczych zawodach Challenger Cup 

może wziąć udział maksymalnie 128 graczy. 

• Dostępność dla graczy: Turnieje HCT Challenger Cups muszą być darmowe i dostępne dla 

wszystkich uczestników. Gracze, którzy brali udział w play-offach HCT na przestrzeni ostatniego 

roku, a także gracze z rangą Hearthstone Masters nie mogą brać udziału w turniejach HCT 

Challenger Cup. Organizatorzy nie mogą brać udziału we własnych turniejach. 

  

Formuła meczów: Wszystkie mecze muszą zostać rozegrane w formule podboju, do dwóch 

wygranych, z jedną blokadą. Oznacza to, że gracze muszą stworzyć trzy (3) talie z unikatowych 

klas.  

http://blizz.ly/HSrules
mailto:HearthstoneAdmin@blizzard.com
http://blizz.ly/HSrules


• Formuła turnieju: Turnieje Challenger Cups mogą korzystać z systemu podwójnego 

pucharowego lub z systemu szwajcarskiego z play-offami w systemie pucharowym. Inne formuły 

są niedopuszczalne.  

• Sponsorzy imprezy: Wydarzenie nie może promować, prezentować ani zawierać logotypów bądź 

odniesień do organizacji, które są powiązane z pornografią, alkoholem, tytoniem/papierosami, 

bronią palną oraz internetowymi witrynami hazardowymi, a także z firmami i spółkami, których 

działalność jest szkodliwa dla spółki Blizzard (np. działalność hakerska, usługi związane z 

nielegalnym pozyskiwaniem i sprzedażą złota, sprzedaż kont użytkowników, sprzedaż kluczy 

produktów). Obejmuje to wszystkie komunikaty, zapowiedzi, materiały promocyjne oraz 

transmisje. 

• Wymagana platforma turniejowa: Podczas turnieju Challenger Cup organizatorzy muszą 

korzystać z zatwierdzonej platformy turniejowej. 

• Wyłączność na organizację turniejów: By zapewnić uczciwy i pozytywny przebieg turnieju dla 

wszystkich graczy, zawody Challenger Cups mogą być organizowane jedynie przez wybranych 

organizatorów, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia przy organizacji wysokiej jakości 

wydarzeń. 

 

Czy muszę zająć pierwsze miejsce w zawodach Challenger Cup, by otrzymać zaproszenie na Challenger 

Finals? 

Zdobycie 1. miejsca w zawodach Challenger Cup gwarantuje zaproszenie na sezonowe Challenger Finals 

w twoim regionie. Jednakże, niższa lokata również może poskutkować otrzymaniem zaproszenie.  

Przed rozpoczęciem sezonu zespół Hearthstone Esports ogłosi, które miejsca w zawodach Challenger 

Cups otrzymają zaproszenia. Przykładowo, zajęcie 1. lub 2. miejsca w Challenger Cup w 1. sezonie 

poskutkuje dwoma zaproszeniami na turniej Challenger Finals – po jednym zaproszeniu dla każdego 

gracza. 

Jakie są wymagania organizacyjne dla kwalifikacji Tavern Hero? 

• Liczba uczestników: Aby zwycięzca kwalifikacji Taven Hero został uznany, mecze rozegrać musi 

co najmniej 16 uczestników. 

• Dostępność dla graczy: Kwalifikacje Tavern Hero muszą być darmowe i dostępne dla wszystkich 

uczestników. Gracze, którzy brali udział w play-offach HCT na przestrzeni ostatniego roku, a 

także gracze z rangą Hearthstone Masters nie mogą brać udziału w kwalifikacjach Tavern Hero. 

Karczmarze nie mogą brać udziału we własnych turniejach. 

• Formuła meczów: Wszystkie mecze muszą zostać rozegrane w formule podboju, do dwóch 

wygranych, z jedną blokadą. Oznacza to, że gracze muszą stworzyć trzy (3) talie z różnych klas. 

• Formuła turnieju: Turnieje kwalifikacyjne Tavern Hero mogą korzystać z systemu podwójnego 

pucharowego lub z systemu szwajcarskiego z play-offami w systemie pucharowym. Inne formuły 

są niedopuszczalne. 

• Sponsorzy imprezy: Wydarzenie nie może promować, prezentować ani zawierać logotypów bądź 

odniesień do organizacji, które są powiązane z pornografią, alkoholem, tytoniem/papierosami, 



bronią palną oraz internetowymi witrynami hazardowymi, a także z firmami i spółkami, których 

działalność jest szkodliwa dla spółki Blizzard (np. działalność hakerska, usługi związane z 

nielegalnym pozyskiwaniem i sprzedażą złota, sprzedaż kont użytkowników, sprzedaż kluczy 

produktów). Obejmuje to wszystkie komunikaty, zapowiedzi, materiały promocyjne oraz 

transmisje. 

• Wymagana platforma turniejowa: Podczas kwalifikacji Taven Hero organizatorzy muszą 

korzystać z zatwierdzonej platformy turniejowej. 

• Założenie Karczmy: Jedynie Karczmarze, który założyli już swoją Karczmę na zasadach opisanych 

na stronie www.firesidegatherings.com, mogą zgłosić się jako organizatorzy kwalifikacji Tavern 

Hero. 

 

Czy mogę rywalizować w ramach gry rankingowej za pomocą dwóch różnych BattleTagów? 

Konieczne jest przestrzeganie wszelkich postanowień regulaminu usługi Battle.net. Jeśli dana osoba 

posiada dwa BattleTagi kwalifikujące do rozgrywek mistrzostw świata, będzie zdobywać punkty 

indywidualnie dla każdego z nich. Punkty kwalifikacyjne Hearthstone World Championship przyznawane 

w punktowanych turniejach bądź zawodach zostaną przypisane do BattleTaga, który został wykorzystany 

podczas rywalizacji. Przy weryfikacji punktowej zawodników pod kątem dopuszczenia do udziału w 

sezonowych turniejach play-offach, dany zawodnik może wykorzystywać tylko jeden BattleTag i punkty 

powiązane z tym BattleTagiem. 

Które kraje zostały dopuszczone do uczestnictwa? 

W oficjalnym regulaminie można zapoznać się z pełną listą dopuszczonych krajów w styczniu 2018. 

A co z Chinami? 

Szczegóły odnośnie do udziału Chin w rozgrywkach e-sportowych Hearthstone będzie można znaleźć na 

oficjalnej chińskiej stronie internetowej Hearthstone. 

Mam obywatelstwo państwa zaliczanego do rozgrywek oraz posiadam ważną wizę pracowniczą w 

innym kwalifikującym się kraju. Gdzie mam startować? 

Sezon, w którym bierze się udział, będzie zgodny pod względem regionu z krajem podanym w danych 

konta Blizzard. Jeśli nie odpowiada on krajowi, w którym brany jest udział w rozgrywkach, należy 

zaktualizować swój kraj zamieszkania w danych konta Blizzard przed rozpoczęciem rywalizacji. 

Od czasu utworzenia konta Blizzard wyemigrowałem z kraju podanego w danych konta. Jak uaktualnić 

te informacje? 

Prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, aby rozpocząć proces aktualizacji danych 

konta Battle.net. 

Czy mogę uczestniczyć w grach rankingowych w innych regionach? Tak, możesz brać udział w 

dowolnych rozgrywkach rankingowych, aby wywalczyć punkty dla swojego BattleTagu.  

  

https://us.battle.net/hearthstone/en/fireside-gatherings/tavern/1528205
http://www.firesidegatherings.com/
http://blizz.ly/HSrules
http://hs.blizzard.cn/home/
https://us.battle.net/support/en/article/7656


Co jeśli osiągnę rangę Legendy na kilku serwerach? 

W każdym sezonie zdobywa się punkty z tego regionu, gdzie udało się osiągnąć najwyższą pozycję. W 

ramach jednego sezonu nie można zdobywać punktów z dwóch lub więcej regionów. 

Mieszkam w Australii, natomiast moja kolekcja znajduje się w regionie amerykańskim. Zamierzam 

wziąć udział w mistrzostwach regionalnych Australii i Oceanii. Jak zdołam konkurować z graczami z 

Korei, korzystając z innych kolekcji kart? 

Podczas imprez mistrzowskich, aby zapewnić wyrównane szanse wszystkim uczestnikom, na czas 

trwania rywalizacji udostępnimy graczom konta zawierające wszystkie karty dostępne w danym 

momencie w grze. 


