2019. 30.BB. szabályok
1.Bíró: Dave és Vologya Mester. 
Bármi kérdéses dolog szóba jön Dave és Volgya Mester fog dönteni, illetve, ha valaki szerint bugos a mapja akkor is hozzá kell fordulni. Amennyiben ő érintett, akkor Norbakk vagy Zodmund döntenek Volgya mellett.
2. Heroes of might and magic III. Shadow of Death-tel, azaz Soddal játszunk. Pontosabban a legfrissebb hd mod, 1.0-ás Fresh mod Sod Lobbyval és random mapon hw rules-zal játszunk, fix mapon hw rules nélkül játszunk. Így nem szükséges hamachi, vagy bármi más.
2.a. Hd mod legfrissebb változat, randomon beépített hw rules 1.0 Fresh modal, fixen nem. Tehát fix mapon upgradelheti vámpírt a nekró, random templateken nem. Mirroron sem! Randomon nekró ampfilier tiltott!
2.b. Kötelező bepipálni a save all days for tournament és save before battle füleket. Valamint a Protected save games kötelező. Mentéseket 2019 végéig meg kell őrizni!
3. Pálya lejátszása 130% nehézségi szinten, minimum 30:00 + 4:30 + 1:00 idővel. A minimum időtől akkor lehet eltérni, ha mindkét játékos belegyezik. Szimultán körök ideje megegyezés szerint, minimum 115 ajánlott az early meeting miatt. 
3.a. Early meeting minden templaten 115-tel bezárólag, azaz ha hatodik napon, vagy hamarabb van a játékosok közt csata, akkor ebben az esetben technikai restart van. Amennyiben mindkét játékos szeretné folytatni a meccset, akkor nem kell restartolni. Megmaradt restartok továbbra is felhasználhatóak.
3.b. 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.
3.c. Szűkös időbeosztas miatt 3,5-4 óra játékidő után életbe lép a Főcsata szabály, 3köre van mindkét játékosnak megerősödnie, manát töltenie és irány középre a megbeszélt, kijelölt helyre. A 3 kör leteltével tilos bármilyen típusú skillnövelőt felvenni, ami blokkot nem tudsz megkerülni azt le lehet ütni. Csoportmeccsek során,aki nem tud bemenni középre, mert nem tudja leütni a blokkot az elvesztette a mérkőzést. Amennyiben egyik fél sem, úgy döntetlen az eredmény. Egyenes kieséses szakaszban nincs döntetlen.
4. 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.
4.a. Mini-nostalgián a licitek után, a játékosok felváltva maguk választják meg saját AI szomszédjaikat úgy, hogy a már választott várak nem szerepelhetnek többször. 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). A többi templaten computer játékosok random várakkal vannak (diamond, 6lm10a, 8mm6a).
5. Random mapon grált bannolni kell!
6. Random mapon: Mage Guild rebuild, lvl2 fixen megépítve. 1 way monolithok mindig 2 irányúak random mapon, kivéve XL+U templatek.
7. Randomon 112 restart, fix mapon és mirroron 111 restart lehetséges.
7. a. Technikai restartnak számítanak a következők: 
-nem látszik semmi a képernyőn; 
-nem látszik az időd;
-nem tudsz kilépni a várból;
-valamelyik beállítás rossz volt; nem kaptad meg a licitálás során kapott pénzt, vagy nem vonták le tőled. 
-Early meeting
-Sehol sincs blokkod jebuson a sivatag irányában;
-Jebuson nem vezet út a sivatagba
-Balance-on nem vezet út a kezdő zónában lévő azonos típusú faluhoz
-Olyan lény blokkolja a járást teljesen, melyet lehetetlen legyőzni, vagy csak nagy veszteségekkel (sereg legalább75%-a)
-Egyéb esetekben, Bíró dönti el, hogy minek számít, bugos-e a map vagy sem.
8. Eliminálás és licitálás: 
Először templatet elimálunk, majd licitálunk a várért, végül a szìnért. Kivéve mirroron, mert eliminálás után, ott csak a színért kell licitálni., lásd 8.c. 
8.a. Eliminálás menete: A hostoló játékos megkérdezi, hogy 0 vagy 1, a csatlakozott játékos választ. A coin flipet nyerő játékos dönti el, hogy ki zár ki először a fordulóban adott templatekből. Három template esetében, egy template kizárása után, a soron következő játékos választ, hogy a maradék 2 templateből melyiken játszanak.
8.b. Licitálás menete:
1. várak generálása;
2. amennyiben nem tetszenek a várak mindkét játékos egyszer 500goldért kérhet újrasorsolást, addig egynek számít a sorsolás, míg két teljesen új várat sorsol a gép(nem kötelező új várakig sorsolni, ha csak az egyik várat akarja a játékos lecserélni). Amennyiben a másik játékos is újragenerálást kér, akkor az eddig kisorsolt várak nem lehetnek 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. A licit mértéke 100-nak természetes számú többszöröse kell, hogy legyen.Az első licit minimum 100gold. Ha valamelyik játékosnak 0 goldja van nem licitálhat és automatikusan a másik játékos nyeri az aktuális licitálást. Amennyiben mindketten ugyanannyiért licitálnak, akkor az, aki előbb beírta, azaz akinek a chatben előbb megjelent a licit mértéke a neve mellett nyeri a licitet.  
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. 
8.c. Licitálás mirroron: Egy vár generálása, majd mindkét játékosnak lehet kérni 500 goldért egyszer új várat, az eddig sorsolt várak nem lehetnek újra játékban. Ezután licit a színért, majd a piros és a kék kizár 1-1 hőst, a hősök kizárását piros kezdi, és a piros választ először magának hőst. Ha a tiltott hősök közül valamelyik kezdősereggel jön a kocsmában tech restart. Mirroron logos hősök és Luna tiltva vannak.
8.d. Fix mapon nincs hw rules, így nincs gold transfer se. Várakat klasszikus eliminációval választjuk, miután eldőlt a szín sorsa coinflippel. Azaz a flipet nyerő játékos eldönti, hogy melyik színnel lesz, majd felváltva zárják ki a várakat úgy, hogy a végén kék 3 várból választ, majd piros a maradék két várból.
9. Nincs 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.
10. Nincs 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).
11. Nincs diplomácia, 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!
12. Bárki lehet főhős. Mirroron logisztika specialisták és Luna korlátozva vannak, azaz használhatók, de NEM varázsolhatnak se az adventure mapon, se csatában!
13. Dimension Door (DD) és fly, Angel Wings tiltott S-M-L-XL mapokon, engedélyezett csak is kizárólag XL+U mapokon.
14. Scrollokból kapott level 4 és 5 varázslatok csak akkor használhatók, ha legalább az egyik várban meg van építve egy azonos szintű Mage Guild.
15. Kombó artifactok összerakása megengedett a random térképeken, viszont, ha véletlenül egybe kapod meg akkor szét kell szedni és nem rakható össze. Fix mapon kombó artifactok összerakása tilos és ha véletlenül egyben kapod meg, akkor szét kell szedni és csak egy darabja használható.
16. Conflux nem upgradelheti a lvl1-6-7 lényeket random templateken. Fixen csak a lvl7-et nem upgradelheti.
17. M-es mapokon Level4 magicesek NEM használhatják a spelljüket főcsatában guild nélkül.
18. Wyrm+angel upgrade engedélyezett, nem számít honnan vannak.
19. Badge of courage nem tiltott.
20. Jebuson ugyanolyan lvl7 dwellingből, csak egyet lehet elfoglalni, a többi templaten nincs erre korlátozás.
21.a. Jebuson,Panicon, Balance-on 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 zónablokkok kikerülhetők, de azokat az őrzőket, melyek valamilyen map objektumot védenek, ugyanúgy kötelező leverni, és csak utána látogatható meg / vehető fel a védett objektum (előfordulhat, hogy a mapgenerátor hibájából fel lehetne őket venni az őrzők leverése nélkül).
21.b. Lopni, csak nyersanyagot lehet. Azaz, ha az őrző,blokk, guard rosszul van lerakva, és hozzáférsz a nyersanyaghoz, akkor azt felveheted a blokk leverése nélkül. Artifactot, scrollt és ládát tilos felvenni.
22. Summoning portálra nincs semmi korlátozás.
23. Győzelemért 3, döntetlenért 1, vereségért 0pont jár. Elementál win teljes winnek számít. Csoportelsők bejutnak az elődöntőbe. Amennyiben két játékosnak azonos pontszáma van, akkor az egymás elleni eredmény rangsorol, amennyiben ez döntetlen, akkor az alacsonyabban rangsorolt játékos jut tovább. Körbeverés esetén, azaz többen állnak azonos pontszámmal, akkor is az alacsonyabban rangsorolt jut tovább.
24. Upgadelt stackes blokkot heti egyszer lehet elmeneküléssel megütni! Másodszor a főhőssel kell támadni akkora sereggel, hogy leverd, mert nem menekülhetsz el!
25. Bármelyik szabály megszegése a meccs azonnali elvesztésével jár!
26. Elődöntőktől kezdve a következő templatek közül kell eliminálni: jebus, mininosta, h3dm(mirror), panic, balance, diamond. Minden fordulóban a coinflippet nyerő játékos dönti el, hogy ki kezdi a template eliminációt! 
27. Kéretik a szabályzatot betartani és reggel időben érkezni!
28. A szabályzatban nem szereplő vitatott kérdések esetén a Bírók és Szervezők döntenek.

