Laserforce Prague's Cup pravidla

Organizace turnaje:
Pořadatel: Mercuria Laser Game (www.mercurialaser.cz)
Herní mód: Team deathmatch
Počet hráčů v týmu: 4 hráči v týmu (náhradníci jsou povolený, ale hráč může hrát pouze v jednom
týmu)
Date: 23.3. – 24.3. 2019 (v sobotu skupiny, v neděli pavouk hry o umístění – všechny týmy hrají oba
dny)
Kapacita turnaje: Kapacita turnaje je 84 týmů. Hraje se každý den ve 4 blocích po 21 týmech po 3,5
hodinách.
Kapacita arény: Naše aréna má kapacitu 40 hráčů. Najednou bude však hrát vždy maximálně 7 týmů.
Herní systém: Každý tým odehraje 6 her po 12 minutách ve dvou dnech (3 hry na den). Turnaj bude
rozlosován 10 dnů před začátkem tak, aby se pokud možno nepotkávaly týmy z jedné arény
Trénink pro účastníky: Každý tým může navštívit arénu před první hrou, aby si prohlédl umístění
terčů a Beacon (maximálně 10 minut).

Herní mód:
Team deatchmatch bez team protect – je možné zasáhnout vlastního spoluhráče.
Běhání je povoleno, ležení ne. Spawnkilling je povolen.
Každý hraje na svoji vlastní kartičku na Level 1 (bude nastaveno na místě personálem Mercuria).
Po zásahu je hráč na 5 sekund deaktivován. Zbraň a vesta se aktivují současně po 5 sekundách.
V aréně budou vždy aktivní 3 různé terče a 2 stejné Beacony.
V případě sporných situací rozhoduje vždy pořadatel.

Přihlášky
Věk: Věkové rozmezí hráčů je 12-120 let. Hráč mladší 18 let hraje pouze se souhlasem rodičů.
Účastníci: Každý člen Laserforce family (držitel kartičky Laserforce) se může zúčastnit, týmy hrají za
své arény. Každá aréna má možnost poslat neomezený počet týmů. Rádi uvítáme i zcela amatérské
hráče, kteří se chtějí zejména bavit.
Cena: 1.000,- na osobu (4.000,- za tým). Startovné zahrnuje laser game, ceny pro vítěze, medaile pro
všechny účastníky, organizaci turnaje a zdravotní servis
Registrace: Veškeré informace včetně přihlášení jsou na našich webových stránkách –
www.mercurialaser.cz/turnaje
Přihláška je platná až po přijetí platby. Platba na náš účet proběhne do 3 pracovních dní po
přihlášení. V případě naplnění kapacity rozhoduje datum přijetí platby. Vrácení storna je možné
nejpozději 4 týdny před turnajem.
Doplňující informace: Každý hráč hraje na vlastní nebezpečí. Odesláním přihlášky souhlasí hráč
s použitím údajů pro potřeby pořadatele.
Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na mailu info@mercurialaser.cz nebo na telefonu
+420 606 777 500.

Prostory Mercuria Laser Game
Bar má kapacitu 150 osob a jsou zde 3 druhy točeného piva, nealkoholické nápoje, pizza nebo panini.
Od pátečního večera do nedělního večera je možné parkování přímo v areálu Mercuria Laser Game
v historickém Branickém pivovaru. Adresa je Údolní 212/1, Praha 4.
Ubytování je individuální. Pro výběr hotelů doporučujeme naši partnerskou ubytovací agenturu
Estec, booking.com nebo airbnb.cz

