
 

 
 

eBasketball Open 2021 
 

Pravidla a pokyny soutěže 
Verze 1.0 

 

Pořádající: 
Pragosport a.s.  
Na Ořechovce 579/6, 162 00 Praha 6 
IČO: 186 28 010 
 
(dále jako „Pořadatel“) 
 
Pořadatelský tým si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z uvedených pravidel, a to i v průběhu 
soutěže. Dále si vyhrazuje právo na posouzení každé konkrétní instance porušení pravidel a rozhodnutí 
v konkrétním případě dle svého uvážení. Účastnici soutěže jsou povinni tato rozhodnutí respektovat. 
 
Důrazně apelujeme na účastníky soutěže, aby případné nesrovnalosti nebo podezření na porušování 
pravidel hlásili okamžitě a nečekali na odehrání celého zápasu. Zároveň důrazně doporučujeme, aby si 
účastníci tyto skutečnosti dokumentovali tak, aby mohli svá tvrzení případně doložit. 
 
Veškerá komunikace s pořadatelským týmem probíhá primárně přes Discord (link). Případně je možné 
využít email info@ebasketball.cz. Osobou komunikující za team je kapitán.  
 

1. Obecná pravidla 
 

1.1. Účastníci soutěže se musí během své účasti chovat slušně, s respektem vůči svým protihráčům, 
členům pořadatelského týmu a dalším zúčastněným stranám. Musí dodržovat zásady fair play a 
slušného chování. V tomto kontextu jsou zakázány i nevhodné názvy týmů nebo nevhodné 
přezdívky hráčů. 

1.2. Obsah veškeré komunikace s pořadatelským týmem např. ve formě diskuse u ticketů na turnajové 
platformě, soukromých zpráv s pořadatelem atp. je neveřejný a účastníkům není dovoleno tuto 
komunikaci nebo její část, jakkoliv zveřejňovat. 

1.3. Hráči nemohou v jednom turnaji reprezentovat vícero esportových týmů / organizací. 

1.4. Pokud se soupeř nedostaví v plném počtu pěti hráčů do 10 minut po oznámení zápasu je zápas 
automaticky kontumován ve prospěch přítomného týmu.  

1.5. Hráči jsou zodpovědní za svůj HW a SW. Proto nebude brán zřetel na situace kdy například přestane 
fungovat internet, nebude včas stažený update na hru atp. 

1.6. Výjimkou z pravidla 1.5. je situace, kdy je hráč odpojen při načítání hry. V takovém případě dochází 
k automatickému restartu hry. Pokud je hráč odpojen před první polovinou první čtvrtiny hra se 
taktéž restartuje. Toto pravidlo lze uplatnit pouze dvakrát za jeden zápas. 

1.7. Celý turnaj se odehraje na Playstation 4. Případně je možnost hru odehrát na Playstation 5 ve 
speciálním modu hry kompatibility pro Playstation 4. 

 

2. Registrace do turnaje 
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2.1. Registrace do turnaje probíhá přes webový formulář na strankách www.ebasketball.cz (link)  

2.2. Po správném vyplnění formuláře přijde účastníkovi email s potvrzovacím odkazem, kterým hráč 
potvrdí registraci týmu.  

2.3. V případě registrace týmu nebo dvojice postačí, pokud registraci provede pouze jeden účastník – 
zástupce / kapitán týmu, který bude nadále komunikovat s pořadateli turnaje za celý tým. 

 

3. Harmonogram turnaje 
 

3.1. Začátek registrace: 23. 8. 2021  

3.2. Registrace končí: 24. 9. 2021  

3.3. Rozlosování do skupin proběhne: 27. 9. 2021 

3.4. Hrací dny:  

1. Hrací den – 10. 10. 2021 v 17:00 (skupiny + 1. kolo playoff) 

2. Hrací den – 17. 10. 2021 v 17:00 (2. a 3. kolo playoff + finále) 

3.5. 10 minut před turnajem dochází k potvrzení účasti (Check-inu) kapitána týmu na Discordu turnaje. 
Týmy, kteří tento check-in neprovedou nebude dovoleno se zúčastnit. 

3.6. Při zápasech BO3 jsou týmy povinni začít s druhým/třetím zápasem bez zbytečných prodlev. 
V případě potřeby 5 minutové pauzy, je nutno požádat administrátora turnaje.  

 

4. Formát turnaje 
 

4.1. Turnaj je rozdělen na dvě části – základní (skupinovou) a vyřazovacího pavouka (play off). 

4.2. Dále je turnaj rozdělen na Českou a Evropskou část, obě tyto části hrají separátně a pouze vítězové 
těchto části se spolu utkají ve finále o celkové prvenství v turnaji. 

4.3. Skupinová fáze se skládá ze 4 skupin po 4 týmech. Dvě skupiny budou ryze české a dvě ryze 
evropské. Ve skupinové části se hraje formátem každý s každým. 

4.4. V případě stejného umístění ve skupinách rozhodují nejprve body a pokud bude i tak shoda, tak 
rozhoduje vzájemný zápas. 

4.5. Do vyřazovací fáze (play off) postupují všechny týmy. Formát pro vyřazovací část je jednoduchý 
pavouk bez zápasu o třetí místo. Nasazení v rámci play off je formátem 1A vs 4B; 1C vs 4D. 

4.6. Česká a Evropská část odehraje své play off a vítězové této části turnaje se spolu utkají ve finále o 
celkové vítězství. 
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Formát turnaje 

 

5. Formát zápasu 
 

5.1. Všechny zápasy se odehrají v módu „ProAM 5v5 Private match“. 

5.2. Po skončení každého zápasu je kapitán týmu povinen si pořídit screenshot (příp. fotografii) výherní 
obrazovky. Z tohoto obrázku musí být jasně vidět kdo vyhrál a jaké bylo výsledné skóre zápasu. 
Tento screenshot je kapitán týmu povinen poslat Adminovi turnaje na Discordu. 

5.3. Ve všech zápasech turnaje jsou přísně zakázány herní Badge „Showtime“ a „Heart crusher“. 

5.4. Formát zápasu ve skupinové části je na jeden vítězný zápas (BO1). 

5.5. Formát zápasu ve vyřazovací části je na dva vítězné zápasy (BO3). 

5.6. Formát zápasu ve finále je na dva vítězné zápasy (BO3).  
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6. Povinnosti hráčů 
 

6.1. Hráči jsou povinni respektovat rozhodnutí pořadatele. 

6.2. Hráčům není dovoleno se vydávat za jiné hráče příp. půjčovat svůj herní účet (Smurfing). 

6.3. Je přísně zakázáno používání externího programu, který mění vlastnosti hry, anebo zvýhodňuje 
hráče oproti ostatním. 

6.4. Je zakázáno využívání bugů hry. 

6.5. Každý tým je povinen následovat pokyny pořadatele při designování a upravování vzhledu dresů a 
stadionu. Podrobné pokyny, jak postupovat budou uvedeny na Discordu a zaslány kapitánům na 
emaily uvedené při registraci. Platí pro všechny týmy ve všech fázích soutěže. Neuposlechnutí 
pokynů může mít za následek vyloučení z turnaje. 

6.6. Každý tým je povinen zápas streamovat na platformě Twitch.tv se zapnutým záznamem a 
povolením veřejného VoD. Tento Twitch účet nahlásit organizárům turnaje nejpozději týden před 
turnajem.  

6.7. Týmy musí být hodnoceni minimálně jako „amatér gold“. (Tip: lze rychleji získat v modu 3v3) Pokud 
tým nebude mít uvedené hodnocení nebude mu umožněno se turnaje zúčastnit. 

 

7. Prizepool 
 

7.1. Celkový prizepool v turnaji je 55.000 Kč a je rozdělen následovně:  

1. místo  30.000 Kč 

2. místo  15.000 Kč 

3.-4. místo  5.000 Kč 
 
 
Aktualizováno: 23. 8. 2021 
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