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KeyForge VaultWarrior FAQ 
 
Czym jest VaultWarrior Series?  
 

VaultWarrior Series, jest nowym typem wydarzeń, w którym po raz pierwszy gracze 
mają szansę wygrać nagrody pieniężne. W ramach tej serii będą odbywać się trzy 
rodzaje turniejów, od poziomu lokalnego, przez turnieje kontynentalne po finały w 
Miami. Każdy z poziomów ma swój własny charakter.  
 

Czym są “poziomy turniejów”? 
● VaultWariror Tryout – Otwarty turniej dla wszystkich chętnych odbywający 

się w twoim codziennym miejscu rozgrywek.  
● VaultWariror Qualifiers – Większe turnieje, otwarte dla wszystkich chętnych i 

to tutaj gracze będą mieli szansę po raz pierwszy zawalczyć o nagrody 
pieniężne.  

● VaultWarrior Championship – Finał sezonu. Turniej zamknięty z dostępem 
dla graczy, którzy osiągnęli wysokie wyniki w poprzednim etapie. 

 
Jakie będą obowiązywać formaty i warianty? 
Wszystkie poziomy turniejów VaultWarrior rozgrywane będą w formacie Archon. 

Obostrzenia dotyczyć będą natomiast dodatków z jakich pochodzą talie.  
Np. Turniej może być ograniczony wyłącznie do talii z dodatku KeyForge: Zderzenie 
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Światów. 
Standardowo w użyciu jednak będą trzy ostatnie dodatki.   

Rozgrywki będą prowadzone przy wykorzystaniu różnych wariantów. Od solo “best 
of three” (zwycięzca trójboju), adaptive, Triad, aż po specjalny wariant 
przygotowany specjalnie dla serii turniejów VaultWarrior.  

 
Jakie są nagrody pieniężne? 

● VaultWariror Qualifiers – Pula 10,000 dolarów do podziału dla najlepszych 
32. graczy (top32), z nagrodą dla zwycięzcy w wysokości 2,500 dolarów.  

● VaultWarrior Championship – Pula 100,000 dolarów do podziału dla 
najlepszych 32. graczy (top32), z nagrodą dla zwycięzcy w wysokości 25,000 
dolarów.  
 

 
Kiedy rozpoczną się zmagania? 
VaultWarrior Tryouts wystartują z końcem pierwszego kwartału 2020 i będą się 

odbywać do końca sierpnia, bądź września. 
 VaultWarrior Qualifiers wystartują z końcem pierwszego kwartału 2020 I będą się 
odbywać do końca września.  
 

 
Gdzie I kiedy odbędą się finały? 
 

Finały ValutWarrior odbędą się w Miami na Florydzie w czwartym kwartale 2020 
roku. 

 
W jaki sposób mogę zgłosić swój sklep? 
 
Sklepy, kluby i inni organizatorzy mogą się zgłaszać do organizacji turniejów 

VaultWarrior Tryout poprzez formularz na stronie www.vaultwarrior.com (zgłoszenia 
w języku angielskim) Turnieje na poziomie „Tryout” zapewniają darmowe miejsce w 
turniejach klasy VaultWarrior Qualifier oraz inne fizyczne nagrody. 
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Czy turnieje klasy „Tryout” będą miały nagrody pieniężne? 
Nie. Nagrody pieniężne dostępne są dopiero od poziomu VaultWarrior Qualifier. 
Sklepy otrzymają natomiast specjalne nagrody fizyczne.  
 

 
 
Kiedy mogę zgłosić chęć organizacji w sezonie 2020 turnieju VaultWarrior Tryouts? 
 
Okienko zgłoszeniowe otwarte jest od 26 września i zamknięte zostanie 1 listopada 

2019. Zgłoszenia wysłane po tej dacie nie będą uwzględnione. 
 
 
Czy inne gry FFG będą oferować nagrody pieniężne?  
 
Nie. KeyForge jest wyjątkowym tytułem, z wyjątkową ofertą w ramach Organized 

Play. Nie mamy w planach, aby inne gry studia FFG przekazywały w ramach 
nagród, nagrody pieniężne.  

 
Czy podczas turnieów VaultWarrior dostępny będzie Prize Wall? 
 
Nie. Prize wall jest bezpośrednio powiązany m.in. z turniejami klasy Vault Tour. 

Turnieje klasy VaultWarrior są oddzielone od standardowego Organized Play i 
skupia się na nagrodach fizycznych oraz pieniężnych.   

 
Czym różnią się Finały VaultWarrior od Finałów Mistrzostw Świata?  
 

Organized Play Keyforge-a skupia się głównie na mniej kompetytywnej stronie 
rozgrywek, których największym wyzwaniem jest Vault Tour oraz turnieje Store 
Championships.  
Mistrzostwa Świata natomiast będą brały na cel wyłonienie “najlepszego” gracza 
tych eventów oraz skupią się na zawodach drużynowych. Podczas Finału 
Mistrzostw świata będzie też można odebrać specjalne nagrody za zebrany 
Aember.  
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