FAJN LASER GAME LIGA
Základní pravidla
Hraje se v tříčlenných týmech, které jsou rozdělené podle výkonnosti do jednotlivých lig.
Každý tým si zahraje 1x měsíčně turnajovým způsobem a získává body za umístění. Součet
všech získaných bodů, určí pořadí na konci sezóny a podle něj se určí, které týmy postoupí
nebo sestoupí.
Postupování / sestupování
Extraliga – postupuje 0-2 týmů, podle kvality Extraligových/1. ligových týmů, kterou posoudí
organizátor ligy
1.liga – postupuje/sestupuje 1-3 týmy. Podle počtu přihlášených týmů a kvality týmů, avšak
vždy postupuje/sestupuje minimálně jeden tým.
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.
Týmové bodování celé sezóny
Týmy získávají body na základě umístění na turnaji. Bodování je odstupňované po 10 bodech
následujícím způsobem:
• 1. místo – 150 bodů
• 2. místo – 140 bodů
• 14. místo - 20 bodů
• 15. místo - 10 bodů
• neúčast v turnaji – 0 bodů
Opět vyhrává tým, který na celou sezónu posbírá největší počet bodů. Při shodném počtu
bodů rozhoduje umístění z posledního turnaje.
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Individuální hodnocení
Na každém turnaji jsou vyhodnoceny 3 nejlepší střelci. Vyhodnocuje se na základě
průměrného skóre. Stejně tak se vyhodnocují nejlepší střelci za celou sezónu. Pokud hraje
hráč za 2, nebo více týmů zároveň, za lepší tým se mu počítá plný počet bodů a za všechny
ostatní se mu počítají body s 50% deficitem.
Podmínky získání ceny nejlepšího střelce sezóny
• Odehrát min 50% ligových her
• Účast na předávání (poslední kolo sezóny)*
*I když jako ne-hráč
Vyhlášení výsledků
Výsledky budou vždy vyhlášeny na posledním ligovém kole v sezóně. Mezi týmy budou na
základě jejich umístění rozděleny věcné ceny a první tři týmy, získají navíc poháry a medaile.
Rozlosování kol
1.kolo si týmy losují, v jaké skupině se utkají. Pro 2. a 3. kolo dělá harmonogram organizátor
turnaje, a to podle pořadí z průběžného pořadí ligy. Po domluvě s organizátorem je možné
harmonogram lehce upravit, například když nějaký tým dorazí později.
Termíny
Turnaje se hrají v předem stanovené pondělí od 18:00. Nejnižší výkonnostní skupina hraje na
začátku měsíce a nejlepší liga na jeho konci. Liga je rozdělena do 3 cyklů – podzimní liga
(září–listopad), zimní liga (leden–březen) a jarní liga (duben – červen).
Počet her
Na každém turnaji jsou týmům garantovány 3 turnajové hry a jedna bonusová.
Počet týmů
Liga má za sebou už kompletní rok 2015 (více zde), rok 2016 (více zde) a rok 2017 (více
zde). Za tyto 3 roky se zúčastnilo již téměř 140 týmů. Maximální kapacita ligy je 60 týmů.
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Členské karty
Všichni hráči obdrží členské karty nastavené na level 1, účastníci ligy získají členskou kartu
zdarma. Členové mohou samozřejmě hrát se svoji kartou, která bude speciálně na turnaj
nastavena na level 1. Každý bude mít tak při turnaji svoji vlastní přezdívku a bude zároveň
soutěžit o největšího zabijáka v celé lize.
Cena
Cena za ligovou sezónu na 3 měsíce je 2.700,- za tým (tzn. 900,- za každý turnaj a 75,-/hru na
osobu) a platí se vždy na prvním turnaji. Jedná se tak o nejlevnější způsob, jak si zahrát laser
game v Mercurii. Je možné se samozřejmě registrovat kdykoliv v průběhu ligy. V týmu může
být neomezený počet hráčů či fanoušků, nicméně do každé hry můžou nastoupit pouze 3 hráči
a hráči můžou nastupovat pouze za 1 tým.
Storno poplatky
Tým se řádně omluví (na mail nebo telefonicky) před svojí ligou:
• v pátek do 12:00 - startovné za turnaj 900,- týmu nepropadá a převádí se dále (má
•
•
•

zaplacený první turnaj v následující sezóně, případně dostane voucher na laser game)
do nedělní půlnoci – týmu propadá 50% startovného z turnaje
do začátku turnaje – týmu propadá 100% startovného z turnaje
bez omluvy – týmu propadá 100% startovného z turnaje a hrozí vyloučení z ligy

Proč hrát ligu?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 hra Vás vyjde na neskutečných 75 Kč,
stačí vzít pouze 2 kamarády a vytvořit tým,
každý měsíc si zahrajete laser game proti novým lidem,
budete hrát s týmy a hráči na podobné úrovni,
budete se zlepšovat,
máte možnost bojovat o hodnotné ceny, medaile a poháry
poznáte nové kamarády a také několik známých osobností,
bude se o Vás starat příjemný personál, abyste dodržovali pitný režim,
a hlavně - užijete si spoustu zábavy!

Nemůžete sehnat tým? Tak nám napište na lubos@mercurialaser.cz a my to uděláme za Vás!
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