
Vlastnictví slotu
Pravidla a podmínky

1. Sólo turnaje

Turnaje, které hraje hráč sám za sebe. Může však být v nějakém týmu, který reprezentuje.

ONLINE

Slot vždy patří hráči a to jak v placeném turnaji, tak i v turnaji zdarma.

V případě, že hráči slot zaplatí někdo jiný, tak i v takovém případě patří slot hráči, nikoli
tomu, kdo slot zaplatil.

OFFLINE

Slot vždy patří hráči a to jak v placeném turnaji, tak i v turnaji zdarma.

V případě, že hráči slot zaplatí někdo jiný, tak i v takovém případě patří slot hráči, nikoli
tomu, kdo slot zaplatil.

Zrušení slotu

1. Samostatný turnaj / Kvalifikace do FINÁLE

○ V případě, že se hráč registruje do turnaje a chce svůj slot zrušit, tak se z
turnaje jednoduše odhlásí a tím slot zaniká.

*Pokud se jednalo o turnaj s placeným vstupem, může hráč požádat o vrácení peněz, v
takovém případě se postupuje dle stornopoplatků.

2. FINÁLE

○ V případě, že se hráč kvalifikuje do FINÁLE skrze kvalifikaci, tak mu slot
právem náleží. Pokud však z jakýchkoli důvodů se nemůže FINÁLE účastnit,
tak může požádat o předání svého slotu jinému hráči. Žádost bude
individuálně posouzena a hráči nemusí být vyhověno. Slot v každém případě
bude zaplněn náhradním hráčem, o kterém rozhodují admini turnaje.
Zpravidla se daná situace řeší nepsaným pravidlem, že slot bude věnován
dalšímu hráči v pořadí.



2. Týmové turnaje

Jsou turnaje, kterého se účastní týmy složené z několika hráčů vedené kapitánem.

ONLINE

1. Placené turnaje

○ Samostatný turnaj / Kvalifikace do FINÁLE

1. Placeno organizací / jedincem
Slot patří organizaci / jedinci, která do turnaje nominuje soupisku, kterou má
možnost libovolně měnit do začátku turnaje.

2. Placeno kolektivně (Zaplatí jeden, ale hráči se složili)
Slot patří každému hráči v nominované soupisce do turnaje.

○ FINÁLE

1. Placeno organizací / jedincem
Slot patří organizaci / jedinci, která do FINÁLE nominuje soupisku, kterou má
možnost libovolně měnit do začátku FINÁLE.

2. Placeno kolektivně (Zaplatí jeden, ale hráči se složili)
Slot patří každému hráči, kteří se do FINÁLE kvalifikovali.

a. Složení soupisky je totožné jako složení v kvalifikačních
turnajích

b. Složení soupisky je jiné, než soupiska týmů v kvalifikačních
turnajích

I. Kapitán týmu nahradil hráče, kteří odmítli, nebo
nemohli z nějakých důvodů hrát FINÁLE
V takovém případě není potřeba nic řešit. Hráči si musí
situaci vyřešit mezi sebou. Doporučujeme hráčům, aby
nově nasazení hráči proplatili částky nahrazeným
hráčům.



II. Kapitán nahradil hráče, kteří byli na soupisce v
kvalifikačním turnaji a chtějí hrát i FINÁLE

(1) Kapitán nahradil nadpoloviční soupisku hráčů,
kteří hráli kvalifikační turnaje
Pokud se prokáže, že kapitán hráče záměrně
nahradil, mohou se tito hráči odvolat.
Doporučujeme hráčům, aby nově nasazení
hráči proplatili částky nahrazeným hráčům.

(2) Kapitán nahradil menší počet, hráčů, než je
polovina týmu
Hráči si musí situaci vyřešit mezi sebou.
Doporučujeme hráčům, aby nově nasazení
hráči proplatili částky nahrazeným hráčům.

★ Soupiska je vázaná ke kvalifikačnímu turnaji, ve kterém se týmu podařilo kvalifikovat
přímo do FINÁLE, v případě, že se tým kvalifikoval pomocí bodového systému a
nasazoval do kvalifikačních turnajů různé soupisky hráčů, má tým právo nasadit
hráče do FINÁLE dle svého uvážení, kteří v kvalifikačních turnajích nastoupili.

2. Neplacené turnaje

○ Samostatný turnaj / Kvalifikace do FINÁLE

Slot v turnaji patří týmů, který vede kapitán. Ten do turnaje nominuje soupisku, kterou má
možnost libovolně měnit do začátku turnaje.

○ FINÁLE

Slot ve FINÁLE patří týmu, který vede kapitán. Ten do FINÁLE nominuje soupisku.

1. Složení soupisky je totožné jako složení v kvalifikačních turnajích

2. Složení soupisky je jiné, než soupiska týmů v kvalifikačních turnajích

a. Kapitán týmu nahradil hráče, kteří odmítli hrát FINÁLE

b. Kapitán nahradil hráče, kteří byli na soupisce v kvalifikačním
turnaji a chtějí hrát i FINÁLE

I. Kapitán nahradil nadpoloviční soupisku hráčů, kteří
hráli kvalifikační turnaje
Pokud se prokáže, že kapitán hráče záměrně nahradil,
mohou se tito hráči odvolat.



II. Kapitán nahradil menší počet, hráčů, než je polovina
týmu
V takovém případě není potřeba nic řešit, situaci si
musí tým vyřešit mezi sebou.

★ Soupiska je vázaná ke kvalifikačnímu turnaji, ve kterém se týmu podařilo kvalifikovat
přímo do FINÁLE, v případě, že se tým kvalifikoval pomocí bodového systému a
nasazoval do kvalifikačních turnajů různé soupisky hráčů, má tým právo nasadit
hráče do FINÁLE dle svého uvážení, kteří v kvalifikačních turnajích nastoupili.

OFFLINE

1. Placené turnaje

○ Samostatný turnaj / Kvalifikace do FINÁLE

1. Placeno organizací / jedincem
Slot patří organizaci / jedinci, která do turnaje nominuje soupisku, kterou má
možnost libovolně měnit do začátku turnaje.

2. Placeno kolektivně (Zaplatí jeden, ale hráči se složili)
Slot patří každému hráči v nominované soupisce do turnaje.

○ FINÁLE

1. Placeno organizací / jedincem
Slot patří organizaci / jedinci, která do FINÁLE nominuje soupisku, kterou má
možnost libovolně měnit do začátku FINÁLE.

2. Placeno kolektivně (Zaplatí jeden, ale hráči se složili)
Slot patří každému hráči, kteří se do FINÁLE kvalifikovali.

a. Složení soupisky je totožné jako složení v kvalifikačních
turnajích

b. Složení soupisky je jiné, než soupiska týmů v kvalifikačních
turnajích

I. Kapitán týmu nahradil hráče, kteří odmítli, nebo
nemohli z nějakých důvodů hrát FINÁLE
V takovém případě není potřeba nic řešit. Hráči si musí
situaci vyřešit mezi sebou. Doporučujeme hráčům, aby
nově nasazení hráči proplatili částky nahrazeným
hráčům.



II. Kapitán nahradil hráče, kteří byli na soupisce v
kvalifikačním turnaji a chtějí hrát i FINÁLE

(1) Kapitán nahradil nadpoloviční soupisku hráčů,
kteří hráli kvalifikační turnaje
Pokud se prokáže, že kapitán hráče záměrně
nahradil, mohou se tito hráči odvolat.
Doporučujeme hráčům, aby nově nasazení
hráči proplatili částky nahrazeným hráčům.

(2) Kapitán nahradil menší počet, hráčů, než je
polovina týmu
Hráči si musí situaci vyřešit mezi sebou.
Doporučujeme hráčům, aby nově nasazení
hráči proplatili částky nahrazeným hráčům.

★ Soupiska je vázaná ke kvalifikačnímu turnaji, ve kterém se týmu podařilo kvalifikovat
přímo do FINÁLE, v případě, že se tým kvalifikoval pomocí bodového systému a
nasazoval do kvalifikačních turnajů různé soupisky hráčů, má tým právo nasadit
hráče do FINÁLE dle svého uvážení, kteří v kvalifikačních turnajích nastoupili.

2.   Neplacené turnaje

○ Samostatný turnaj / Kvalifikace do FINÁLE

Slot v turnaji patří týmů, který vede kapitán. Ten do turnaje nominuje soupisku, kterou má
možnost libovolně měnit do začátku turnaje.

○ FINÁLE

Slot ve FINÁLE patří týmu, který vede kapitán. Ten do FINÁLE nominuje soupisku.

1. Složení soupisky je totožné jako složení v kvalifikačních turnajích

2. Složení soupisky je jiné, než soupiska týmů v kvalifikačních turnajích

a. Kapitán týmu nahradil hráče, kteří odmítli hrát FINÁLE
V takovém případě není potřeba nic řešit.

b. Kapitán nahradil hráče, kteří byli na soupisce v kvalifikačním
turnaji a chtějí hrát i FINÁLE



I. Kapitán nahradil nadpoloviční soupisku hráčů, kteří
hráli kvalifikační turnaje
Pokud se prokáže, že kapitán hráče záměrně nahradil,
mohou se tito hráči odvolat.

II. Kapitán nahradil menší počet, hráčů, než je polovina
týmu
V takovém případě není potřeba nic řešit, situaci si
musí tým vyřešit mezi sebou.

★ Soupiska je vázaná ke kvalifikačnímu turnaji, ve kterém se týmu podařilo kvalifikovat
přímo do FINÁLE, v případě, že se tým kvalifikoval pomocí bodového systému a
nasazoval do kvalifikačních turnajů různé soupisky hráčů, má tým právo nasadit
hráče do FINÁLE dle svého uvážení, kteří v kvalifikačních turnajích nastoupili.


