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I. ZÁKLADNÍ INFORMACE
A) Indigo FIFA20 Cup je offline turnaj pro hráče na herní konzoli PS4 ve hře FIFA 2020.
Pořadatelem turnaje je D2 Media s.r.o., Lupenice 120, 517 41 Lupenice. Hlavní organizátorem turnaje je Jan
Dušek, 775 78 71 96, honza@d2media.cz
B) Turnaj se skládá z 5 kvalifikačních turnajů, kterých se účastní vždy 70 hráčů, a finálového turnaje, do kterého postoupí 30 nejlepších hráčů (6 z každého turnaje). Finále doplní dva hráči, kteří od organizátora obdrží
divokou kartu. Pro účast v turnaji není žádný věkový limit.
C) Turnaje se nesmí zúčastnit členové profesionálních esportových týmu. V případě, že se v průběhu turnaje
prokáže, že hráč je členem profesionálního esportového týmu, bude v turnaje diskvalifikován bez nároku na
startovné.
II. REGISTRACE HRÁČŮ
A) Hráči se registrují prostřednictvím sítě Ticketportal. E-ticket slouží jako potvrzení o registraci.
B) Platným e-ticketem se hráč prokáže při registraci před zahájením každého kvalifikačního turnaje. Hráč
mladší 18 let n navíc doloží souhlas zákonného zástupce s účastí v turnaji.
C) Při registraci si hráč vybere tým, za který bude nastupovat během celého turnaje. Vybírat lze ze všech týmů
kromě kategorie „Národní týmy“ a „All-star“. Zároveň nahlásí přezdívku, pod kterou bude na turnaji vystupovat.
D) Jeden hráč se může zúčastnit libovolného počtu kvalifikačních turnajů. Do finálového turnaje může však
postoupit jen jednou. Pokud se kvalifikuje v druhém turnaji, tak nárok na účast ve finále připadá sedmému
hráči v daném kvalifikačním turnaji.
E) V turnaji se mohou potkat dva stejné týmy.
F) Cena startovného:
8. 6. – 15. 6.
15. 6. – 25. 6.
25. 7. – na místě

299 Kč/kvalifikační turnaj
349 Kč/kvalifikační turnaj
399 Kč/kvalifikační turnaj

Finálový turnaj hráč startovné neplatí.
G) Zaplacení startovného a registrací v turnaji hráč souhlasí s pravidly turnaje a zavazuje se, že je bude
respektovat.
III. HERNÍ SYSTÉM KVALIFIKAČNÍHO TURNAJE
A) Turnaj se hraje skupinovým systémem. Při registraci, před začátkem kvalifikačního turnaje, se hráč vylosuje
pozici ve skupině.
B) Hraje se na 10 skupin po 7 týmech systémem každý s každým.
C) Z každé základní skupiny postupují 3 nejlepší týmy + 2 nejlepší týmy ze 4. místa.

D) Za vítězství v základní skupině jsou 3 body , za remízu 1 bod. O pořadí ve skupině rozhodují body vzájemný zápas - skóre - počet vstřelených branek - los.
E) Finálový pavouk kvalifikačního turnaje se hraje na 1 vítězný zápas systémem KO.
F) Zápasy v základní skupině mohou skončit remízou. V případě nerozhodného stavu v play-off následuje
prodloužení, pokud se v něm nerozhodne, následují pokutové kopy.
IV. HERNÍ SYSTÉM FINÁLOVÉHO TURNAJE (15. 8. V DOBRUŠCE)
A) Finálový turnaj se hraje turnajovým pavoukem na dva vítězné zápasy. V součtu vítězství nerozhoduje počet
vstřelených gólů.
B Každý zápas se hraje do rozhodnutí. Tzn. v případě nerozhodného stavu po základní hrací době následuje
prodloužení. Pokud se v něm nerozhodne, následují pokutové kopy.
V. HERNÍ NASTAVENÍ
Hrací doba: 2 x 4 min
Soupisky: Offline
Úroveň: Legendární
Kamera: Výchozí
Rychlost hry: Normální
Rychlé střídání: Povoleno
Hra rukou: Zapnuta
Nastavení ovladače: Libovolné
VI. PRAVIDLA
A) Každý hráč je zodpovědný za hlídání rozpisu svých zápasů. Čekací doba na dostavení se k zápasu je
max. 3 min. Pokud se hráč nedostaví bude zápas kontumovaný výsledkem 0:5.
B) Před začátkem zápasu je časový limit 1 min na úpravu soupisek a nastavení herní taktiky.
C) Každý hráč může hru zastavit 1x za poločas na 30 sekund.
D) Na dodržování pravidel během každého utkání dohlíží rozhodčí. Ten má právo hráče v případě porušení
pravidel napomenout žlutou kartu. V případě opakovaného napomenutí může udělit červenou kartu, která
automaticky znamená kontumaci zápasu výsledkem 0:5.
E) V případě hození ovladače nebo poškození technického vybavení je hráč automaticky vyloučený z turnaje
bez nároku na startovné. Registrací do turnaje se hráč zavazuje, že v případě, že úmyslně způsobí škodu na
technickém vybavení, tuto škodu v plné výši uhradí.
F) Pořadatel si vyhrazuje právo na vyloučení hráče z turnaje v případě opakovaného narušení plynulého
chodu turnaje nebo porušení obecných zásad FAIR-PLAY.
G) Protest je možný pouze za předpokladu složení kauce 1000 Kč. V případě, že je protest uznaný jako
opodstatněný, je částka vrácena. V opačném případě propadá pořadateli.

