2018 Online Kupa szabályok
-Bíró: Dave. 
Bármi kérdéses dolog szóba jön Dave fog dönteni, illetve, ha valaki szerint bugos a mapja akkor is hozzá kell fordulni. Amennyiben ő érintett a szervezők(Norbakk és Zodmund) döntenek.
-Soddal játszunk, pontosabban a Sod Lobbyval.
-No hit and run : azt jelenti, hogy az ellenfél hősével találkozva meg kell adni az esélyt az ellenfélnek is a reagálásra. tehát ha már 1 hp veszteséget okozunk az ellenfélnek az első! körben, akkor már nem menekülhetünk el, amíg az ellenfél szóhoz nem jut legalább egyszer a körben. ha nem okozunk hp veszteséget természetesen elmenekülhetünk minden további nélkül. Ez csak az első körre vonatkozik.
-No red rush: a hét első napján a kezdő (általában a piros) nem vásárolhatja ki a lényeket, hogy ezzel a lénytöbblettel megtámadva az ellenfelet, jogosulatlan előnyhöz jusson (plusz lény felvétele nélkül természetesen támadhat az 1. napon)
-No diplo, azt jelenti, hogy nem alkalmazható a diplomácia skill. vagyis ennek segítségével nem csatlakoztathatunk magunkhoz lényeket. Fix mapon, amit hw rules nélkül játszunk, ha level 1 vagy level 2 lény a diplomácia skill nélkül csatlakozik hozzánk, akkor minden további nélkül felhasználható, level 3től kezdve el kell utasítani a csatlakozást!
-Bárki lehet főhős. Mirroron logisztika specialisták és Luna tiltva vannak, azaz használhatók, de NEM varázsolhatnak se az adventure mapon se csatában!
-DD és fly tiltott S-M-L-XL mapokom, engedélyezett csak is kizárólag XL+U mapokon.
-Scrollokból kapott level 4 és 5 varázslatok csak akkor használhatók, ha legalább az egyik várban meg van építve egy azonos szintű Mage Guild
-Kombó artifactok összerakása megengedett a random térképeken, viszont, ha véletlenül egybe kapod meg akkor szét kell szedni és nem rakható össze.
-Pálya lejátszása 130%nehézségi szinten, minimum 30:00 + 5:30 + 1:00
-Kezdő hős és kezdő bonus szabadon kerül kiválasztásra. Sir Mullich nem lehet kezdőhős, de főhős lehet. Galthran csak jebuson/fixen lehet kezdőhős! Conflux random hőssel kezd random mapokon, fix mapon választhat szabadon.
-Conflux nem upgradelheti a lvl1-6-7 lényeket random templateken. Fixen csak a lvl7-et nem upgradelheti.
-Hd mod legfrissebb változat, randomon lesz hw rules 1.38.2, fixen nem. Tehát fix mapon upgradelheti vámpírt a nekró, random templateken nem. Mirroron sem!
- Randomon 112 restart, fix mapon és mirroron 111 restart lehetséges.
-Mage Guild rebuild lesz, lvl2 fixen megépítve random templateken. 1 way monolithok mindig 2 irányúak.
-M-es mapokon Level4 magicesek NEM használhatják a spelljüket főcsatában guild nélkül.
-Először a várért, majd a szìnért licit.(Kivéve mirroron, mert ott cask a színért kell licitálni.) Licitálás mente:1. várak generálása; 2. amennyiben nem tetszenek a várak mindkét játékos egyszer 500goldért kérhet újrasorsolást, addig egynek számít, míg két teljesen új várat sorsol a gép. Amennyiben a másik játékos is újragenerálást kér, akkor az eddig kisorsolt 4 vár nem lehet az újak közt, kivéve ha a játékosok megegyeznek. Amennyiben kért valaki újragenerálást, akkor 500 aranyat levonunk tőle és a másik játékos pénzéhez hozzáadjuk; 3. felváltva licitálás ; 4. a győztes játékos 15000 aranyából levonjuk a nyertes licit mértékét és a licitet elvesztő játékos 15000 aranyához hozzáadjuk a nyertes licit értékét.; 5 a licitet nyerő játékosnak meg kell mondania melyik várat választja; 6. majd a rendelkezésre álló pénzekből licit a színért, ami ugyanígy zajlik, mint a várért folytatott licit. 
-Wyrm+angel upgrade engedélyezett
-Mirroron licit a színért, majd a piros és a kék kizár 1-1 hőst, és a piros választ először. Ha a tiltott hősök közül valamelyik kezdősereggel jön a kocsmában tech restart. Mirroron logos hősők és Luna tiltva vannak.
-Badge of courage nem tiltott.
-Jebuson ugyanolyan lvl7 dwellingből, csak egyet lehet elfoglalni, a többi templaten nincs erre korlátozás.
- Summoning portálra nincs semmi korlátozás.
-Elementál win teljes winnek számít.
-Early meeting XL+U kivételével 115, azaz ha ötödik napig van a játékosok közt csata, akkor ebben az esetben technikai restart van. Megmaradt restartok továbbra is felhasználhatóak. XL+U mapon az eraly meeting 117.
-Kiemelés az 1-4 játékosig lesz, azaz 1 és 4 játékosok a felső ág két végére, 2 és 3as játékosok az alsó ág két végére kerülnek! Kiemelés az elmúlt versenyek eredményei alapján lesz. Dave 1, Zodmund 2, 3-4 a nevezésektől függ!
-Ha megszakad a sim turn akkor a kéknek újra kell játszania a kört, ha a piros nem fejezte akkor neki is. A piros játékosnak ugyanúgy kell lejátszani a kört mint eredetileg, csak a kék változtathat, mert ő nem láthatja a piros lépését a sim körök alatt. Tech restart csak akkor van early meetingnél, ha sim körök nélkül is találkoznának.
-Mini-nostalgián a licitek után, a játékosok felváltva maguk választják meg saját AI szomszédjaikat. A kék játékos kezdi a választást és 6-os(purple) computer az övé, majd piros 3as(tan) computert, majd kék 7est(teal) aztán piros 4est(green), majd kék 8ast(pink) és végül piros a veszélyes 5öst(orange).
-Jebuson és Mini-nostalgián, egy zónablokkot be kell ütni,addig nem lehet átmenni másik zónába. Amennyiben az ellenfél már beütött egyet, akkor abba a zónába be lehet lépni. Mirroron és XL+U-n a blokkok kikerülhetőek.
-Grált bannolni kell!
-Bármelyik szabály megszegése a meccs azonnali elvesztésével jár
-Kisdöntőktől kezdve Bo3 és a forduló listájában lévő templatek közül kell eliminálni. Minden fordulóban a coinflippet nyerő játékos dönti el, hogy ki kezdi a template eliminációt! 
- Kéretik a határidőket betartani!

