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PRAVIDLA TURNAJE
pravidla kvalifikačního turnaje Mistrovství Česka a Slovenska v Laser Game

KOŠICE 2018
Harmonogram turnaje
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo:
2. kolo:
3. kolo:

Pondělí, 31. 7. – 23:59
7. 8. 2018 – 19. 8. 2018
20. 8. 2018 –

1. 9. 2018

2. 9. 2018 – 13. 9. 2018

4. kolo – finále:

14. 9. 2018 – 23. 9. 2018

Mistrovství v Košicích:

29. 9. 2018 – 30. 9. 2018

Herní systém turnaje
1

Přihlášku získáte přímo v Aréně nebo on-line na www.mcslg.cz/prihlaska/

2

Vyplněnou přihlášku osobně odevzdejte spolu se startovným 1 000 Kč / 40 € v Aréně

3

Každý tým má 4 hráče a určí si svého Kapitána, který komunikuje s pořadatelem

4

Kapacita turnaje je 8 týmů – rozhoduje datum odevzdání přihlášky!

5

Uzávěrka přihlášek je 30. 7. v 18 h nebo po dovršení 8 přihlášených týmů

6

Po naplnění 8 přihlášených týmů jsou další týmy přijímáni jako náhradníci

7

1. 8. startuje turnaj a proběhne losování týmů pro 1. kolo – kdo proti komu

9

O dalším postupu rozhoduje výsledek každé hry v jednotlivých kolech

10

Hraje se systém „nejvíce bodů“, postupují týmy s největším počtem bodů

11

Každý tým si tedy zahraje minimálně 2 hry, proti dvěma různým týmům

12

Po rozlosování týmů, a po každém kole, dostanete kontakt na druhý tým

13

Přesný termín a čas zápasu si domluvíte sami spolu s týmem, se kterým budete hrát

14

Týmy musí odehrát své naplánované zápasy kdykoliv v termínech jednotlivých kol

15

Každý registrovaný tým může trénovat v Aréně za sníženou cenu 50 Kč / 2€ / hráče

16

Vítězný tým turnaje bude reprezentovat Arénu na Mistrovství Laser Game v Košicích

17

Vítězný tým bude bojovat o titul Mistra ČS v Laser Game a soutěžit o ceny

18

Vítězný tým má proplacenou cestu na Mistrovství a zajištěné ubytování v hotelu (1 noc)

19

Mistrovství v Košicích je dvoudenní, po celou dobu bude zajištěno občerstvení

20

V případě zranění apod. může tým vyměnit svého hráče za jiného

21

Tým v případě vynechání kola zápas kontumačně prohrává

22

Pokud se vítězný tým nemůže Mistrovství zúčastnit, bude nahrazen týmem na 2. místě
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PRAVIDLA TURNAJE
pravidla kvalifikačního turnaje Mistrovství Česka a Slovenska v Laser Game

KOŠICE 2018
Pravidla hry
Turnaj bude rozdělený do 4 kol v daných termínech.
Kvalifikačního turnaje se účastní 8 týmů, které hrají dle pavouka na webu.
Výsledek každé hry je konečný a nelze se proti němu odvolat nebo se dožadovat
opakování hry. V případě nenačtení výsledků z vesty nebo jiného technického
problému, který nedokáže pořadatel předem ovlivnit, se bude hra opakovat.
Každá hra trvá 15 minut.
Friendly fire je v každé hře zapnutý. Týmy hrající proti sobě budou mít vždy
červenou a modrou barvu – rozdělení barev určuje pořadatel.
Hudbu ve hře si volí hrající týmy.
Systém turnaje se hraje dle pavouka na webu – postupují týmy s nejvyšším počtem bodů,
v prvním kolem každý tým odehraje dva zápasy, počítá se nejlepší výsledek z obou.
Pokud v daném kole zíkáte menší počet bodů, než soupeři, v turnaji končíte.
Pro vstup do Arény je třeba mít uzavřenou sportovní obuv.
Během hry je zakázáno lehat si na zem, šplhat po překážkách, fyzicky napadat
ostatní hráče nebo jakýmkoliv jiným způsobem porušovat provozní řád Arény.
Porušení těchto pravidel se trestá diskvalifikací týmu v dané hře,
kdy automaticky vyhrává tým protihráčů.
Průběžné výsledky jednotlivých kol zaznamenává pořadatel do on-line systému
a budou dostupné on-line na www.mcslg.cz/vysledky/
Jakmile přijdete do Arény hrát zápas s druhým týmem, oznámíte před hrou
operátorům v Aréně, že jdete odehrát svůj zápas v turnaji, aby výsledek z vaší hry
vložili do systému turnaje.

Nastavení hry
Herní mód:

Týmová hra

Velikost týmů:

4 hráči

Počet týmů ve hře:

2 týmy

Mód Arény:

Tron

Hudba:

Volí si týmy

Friendly Fire:

Zapnutý

Mlha:

Standardní

Nastavení hry:

Vypnuta 1s nesmrtelnost po zásahu

