
Hitpoint Masters 2015 kvalifikace

  Obsah popisuje zkrácenou verzi pravidel pro ligu.
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Úvod:
Uvedená pravidla v dokumentu jsou určena pouze pro kvalifikace do ligy RoG Masters, nikoliv

pro ligu samotnou. Z důvodu zkrácení pravidel kvalifikací, bude o výši trestu v případě jejich

porušení vždy rozhodovat kompetentní osoba. Na stížnosti proti pravidlům bude brán zřetel,

za předpokladu konstruktivně sepsané žádosti a následně zaslané pověřené osobě. Za

jakýchkoli jiných okolností mohou být stížnosti označeny za nesportovní chování. Prosím

uvědomte si, že dodržování těchto pravidel je v prvním případě ve vašem vlastním zájmu,

jedná se totiž o vaši vizitku.

Pojmy v uvozovkách:

‚‚připraven hrát ligu‘‘ – Tým, který je připraven hrát ligu splňuje následující, základní

požadavky.

-  Je schopný zajistit si 6. člena jako náhradníka do svého týmu.

-  Nemá žádný jiný tým v lize, který by sdílel stejnou organizaci.

-  Je připraven fyzicky se účastnit finále ligy ASUS FINALS.

-  Před prvním oficiálním zápasem v lize, bude mít klanový tag před

   svým jménem.

-  Jméno týmu ani jednotlivce neobsahuje vulgární, sexuální, rasistické či

   jakkoliv jinak napadající slova. 

-  Ctí zásady slušného a sportovního chování, nepoškozuje jméno své organizace,

    jiných hráčů ani samotné ligy.

V případě, že kvalifikovaný tým se nenachází v žádné z herních organizací, je třeba 

kontaktovat kompetentní osobu.

‚‚spectate ‘‘ – Sledování zápasu z nezávislého pohledu. 

‚‚remake‘‘ – Označuje zápas který je v progresu, ale bude hrán znovu od samého 

počátku.

‚‚placeholder ‘‘ – Náhrada za vybraného šampiona v podobě vybrání jiného a  

následného informování oponentů.

‚‚pick and ban ‘‘ – Fáze vybírání šampionů.

‚‚screenshot ‘‘ – foto záznam monitoru provedený pomocí Windows funkce.



1. – Kvalifikace se odehrává na serveru EUNE ( Nordic and East )

    1.1 – V případě souhlasu obou dvou týmů je možnost daný zápas odehrát na libovolném

              serveru. 

     1.2 – Při nestabilitě daného serveru mohou být týmy požádány o odehrání na jiném,

              za těchto okolností budou hráčům poskytnuty herní účty, (za předpokladu, že nemají 

              vlastní) kde odehrají určený zápas.

2. – Účastnící musí být ‚‚připraveni hrát ligu‘‘ pro případ úspěchu 

        v kvalifikaci.

    2.1 – Při jakémkoli podezření ze strany organizátora, že tým, který se kvalifikoval není

              ‚‚připraven hrát ligu‘‘, může být bez dalšího udání důvodu okamžitě nahrazen.

3. – Hru zakládá tým graficky výše postavený v pavouku, ve formátu   

       ‚‚Tournament Draft‘‘ na Summoner’s rift mapě.

    3.1 – Název založené hry musí obsahovat slovo HITPOINT a následně tagy obou dvou týmu

              např. HITPOINT C9 vs TSM 

    3.2 – Tým výše postavený v pavouku odpovídá za včasné založení hry, při jakémkoli

              plánovém zdržení, je třeba obeznámit pověřenou osobu. 

     3.3 – Založená hra musí mít zakázaný ‚‚spectate‘‘, avšak pro jakýkoliv stream ze strany

              hráčů, je třeba vyžádat si pouze povolení soupeřícího týmu.

     3.4 – Pozdní příchody mohou být okamžitě trestány odstraněním z kvalifikace.

4. – Tým má právo oznámit 6. hráče jako hosta pro danou kvalifikaci     

    4.1 – Host je neměnný po celou dobu kvalifikace.

    4.2 – Host nesmí být účastníkem kvalifikace za jiný tým, či jinému týmu hostovat.

     4.3 – Host musí být oznámen minimálně 2 hry před jeho užitím.

5. – Každý tým může využít limitu 15 minut z pauzy, v případě technických

        problémů. Obnovení hry musí proběhnout po souhlasu obou týmů.     

    5.1 – Při uznání organizátora, že pauza nebyla nutná, může být tým okamžitě odstraněn z

              kvalifikace.

    5.2 – Na základě rozhodnutí kompetentní osoby, mohou být hry předčasně ukončeny.

               V tomto případě o vítězi rozhoduje počet věží, zlata, týmových smrtí  nebo úsudek

               výše zmíněné kompetentní osoby. 

     5.3 – Organizátor si může vyžádat opakované odehrání zápasu nebo jeho tzv. ‚‚remake‘‘.

     5.4 – Hráči mají právo o ‚‚remake‘‘ požádat pověřenou osobu.

             



6. – Během celého trvání kvalifikace je povolen ‚‚placeholder‘‘.

    6.1 – Protesty proti proběhlé ‚‚pick and ban‘‘ fázi musí být podloženy ‚‚screenshoty‘‘

               a oznámeny před začátkem hry, na ostatní stížnosti nebude brán zřetel. 

7. – Hráči musí dodržovat fair play a zásady sportovního chování.

    7.1 – Modifikace hry, známé jako ''hackování'', povede k okamžitému banu z

              veškerých Hitpoint aktivit, stejně tak jako hraní na účtu jiného účastníka ligy či 

              kvalifikace.

     7.2 – Využívání herní chyby ve svůj prospěch znamená okamžité odstranění z kvalifikace.

     7.3 – Tým nedodržující některé z méně závažných pravidel sportovního chování či fair 

               play, může být poškozen v dalších zápasech, např. odebráním banů.

8. – Zástupce vítězného týmu je povinen uschovávat záznamy o výhře,

        až do začátku ligy ROG Masters.

    8.1 – Bez podkladů z kvalifikace nebude tým puštěn do ligy.

    

9. – Spot po úspěšné kvalifikaci se váže na tým, kde musí působit minimálně

       3/5 stejných hráčů.

    9.1 – V případě větších změn bude místo v lize předáno organizaci, popřípadě jinému

               týmu.

     9.2 – Tým, který podobným způsobem své místo ztratí, může dostat zákaz účastnění se

               další kvalifikace, či jiných aktivit.

10. – Pro kvalifikaci jsou povoleni všichni šampioni ve hře.

     10.1 – Pro kvalifikaci však platí seznam zakázaných skinů.

11. – Trenér, či manažer týmu má právo sdílet s hráči ''pick and ban'' fázi.

     11.1 – Platí především pro ''relegations'' a finále ASUS FINALS.

     

     

     

Seznam zakázaných skinů : 
Sad Robot Amumu, Surprise Party Amumu, Blackfrost Anivia, Heartseeker Ashe, 

Heartseeker Vayne, Heartseeker Varus, iBlitzcrank, El Tigre Braum, Headhunter 

Caitlyn, Dragonwing Corki, Lunar Goddess Diana, Pulsefire Ezreal, Pool Party 

Graves,  Guardian of the Sands Kha'Zix , Battlecast Kog'Maw, Ravenborn Leblanc, 

Steel Legion Lux, Ghost Bride Morgana, Headhunter Nidalee, DJ Sona, Underworld 

Twisted Fate, Final Boss Veigar, Arclight Varus, Arclight Vel'koz, Warring Kingdoms 



Katarina.


