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Mercuria školní laser game liga – pravidla 

Souhrnná pravidla 

Základní pravidla: 

• V každém týmu může hrát maximálně 6 hráčů. Tým může mít náhradníky, kteří zastoupí 

jiného hráče z týmu. 

• Hráč nesmí v průběhu celé ligy hrát ve dvou týmech, a to ani jako náhradník. 

• Liga se hraje ve dvou kategoriích: 

1. základní školy a nižší gymnázium 

2. střední školy, vyšší gymnázium a nástavba + jakákoli škola/zařízení s předmaturitním 

studiem a žáci splňují podmínky soutěže 

• Školy mohou přihlásit libovolný počet týmů. 

• Hráči jsou povinni dodržovat pravidla a podmínky „Fair play“. Porušení těchto pravidel a 

z toho vzniklé následky budou v plném rozsahu posouzeny organizátorem turnaje.  

Systém: 

• Liga je rozdělena na 3 kola, která se odehrají v průběhu školního roku. 

• V jednotlivých kolech se odehrají jednodenní turnaje, ze kterých nejlepší týmy postoupí do 

vyšších kol. Výjimkou je poslední (finálové) kolo, ve kterém zbyde nejlepších 12 týmů a ty si 

zahrají o konečné umístění v lize. 

• Každý jednodenní turnaj se hraje tříkolovým systém + bonusová hra. 

Registrace: 

• Hráči jsou v turnajích vedeni pod svými jmény, proto jsou učitelé vyzváni, aby před každým 

turnajem zaslali jmenný seznam hráčů, kteří se nadcházejícího turnaje zúčastní. Na základě 

tohoto seznamu budou vytvořeny turnajové kartičky, které jsou hráčům na turnaji zapůjčeny. 

Termíny: 

• Kola začínají vždy v 9:00 a končí cca v 13:00. Časy mohou být v jednotlivých turnajích 

upraveny na základě přání týmů, kterých se turnaj týká. 

• 1. kolo: listopad – prosinec 

• 2. kolo: únor – duben 

• 3. kolo (finále): duben – květen 

Individuální soutěž: 

• Každý hráč má možnost zúčastnit se individuální soutěže. Vyhrává hráč, jehož průměrné 

skóre z pěti nejlepších her bude nejvyšší ze všech zúčastněných hráčů své kategorie. 

• Hráč musí splnit dvě základní podmínky, aby mohl být do soutěže zapojen: 

1. Musí odehrát minimálně 5 ligových her 

2. Musí být přítomen na posledním (finálovém) turnaji a být tím přítomen na velkém 

vyhlášení 
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Cena: 

• Turnaj (1 kolo) vychází na 1 200,-/tým (200,-/osobu).  

• Akce 3+1: Pokud přihlásí škola tři týmy, čtvrtý má na turnaji startovné zdarma. 

• Startovné se hradí v den konání turnaje. 

 

Vyhlášení výsledků: 

• Na konci každého jednodenního turnaje je vyhlášení výsledků a rozdání medailí z daného 

turnaje.  

• Velké vyhlášení a rozdání pohárů, medailí a cen od sponzorů ligy, je na konci třetího 

(finálového) kola. 

Kde se bude hrát? 

• Celá liga se odehrává v Mercuria Laser Game na Braníku 

• Údolní 212/1 Praha 4, Braník, 140 00 

 

Hra 

Umístění v jednotlivých hrách: 

Umístění v jednotlivých hrách Vyhrává tým, který dosáhne největšího počtu bodů. V případě shody 

bodů rozhoduje nejlepší střelec, popřípadě 2. nejlepší a 3. Pokud by se stalo, že by ve všem byla 

shoda, rozhodovala by úspěšnost týmu na stejném principu jako u výhry na body. 
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