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SLOVNÍČEK  

 

Aktivní soupiska: Členové týmu, kteří v 

současnosti hrají zápas. Všichni ostatní členové 

týmu jsou považováni za náhradníky.  

Zákazy: Šampioni, kteří byli během draftování 

oběma týmy vyřazeni ze hry. 

Volný los: Když tým postoupí do dalšího kola 

turnaje bez odehrání zápasu. 

Hra: Jeden zápas v League of Legends včetně 

výběrů a zákazů. 

Zaznamenaná hra (ZH): Turnajové utkání, které 

dospělo do bodu, v němž již nepřipadá v úvahu 

jeho restartování (kromě vysloveně výjimečných 

okolností).  

Série: Série několika her na určitý počet 

vítězných zápasů, kterou je nutno odehrát pro 

postup do dalšího kola turnaje. Série se 

většinou skládá z jedné, tří nebo pěti her. 

Příklad: Série složená z jedné hry je sérií na 

jedno vítězné utkání. 

Výběry: Proces draftování šampionů. 

Soupiska: Kompletní sestava týmu, na které se 

nachází jak aktivní soupiska, tak i náhradníci. 

Náhradníci: Všichni hráči, kteří jsou na soupisce, 

ale nejsou členy aktivní soupisky.   

Tým: Hráči, kteří hrají společně pod jedním 

názvem. 
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CO JE ORGANIZOVANÉ HRANÍ? 

Organizované hraní jsou soutěžní akce League of Legends na lokální úrovni. Pomocí tohoto dokumentu a 

turnajové infrastruktury, kterou společnost Riot Games vytvořila, může kdokoliv uspořádat online nebo 

offline turnaje. Tento dokument definuje standardy férové a konzistentní hry dle pravidel Riot Games a 

specificky popisuje pravidla organizovaného hraní, jež je oddělené od profesionálního hraní, 

vyzyvatelského turné či hodnocených her. Rozhodovací pravomoc má v případě sporů anglická verze 

přehledu pravidel. 

TURNAJOVÉ ROLE 

Pro účely turnaje jsou definovány následující role, jež jsou nadále zmiňovány v tomto přehledu pravidel:  

 Vedení turnaje 

 Organizátoři turnaje 

 Rozhodčí 

 Provozovatelé podniku 

 Komentátoři 

 Hráči 

 Kapitáni týmů 

 Diváci 

Organizátoři a rozhodčí jsou vedoucími turnaje, provozovatelé podniku a komentátoři jsou považováni 

za pomocné pracovníky turnaje. Kdokoliv může zastupovat libovolnou kombinaci prvních čtyř rolí.  

Hráči jsou členové týmů, které se turnaje účastní, a to jak hráči na aktivní soupisce, tak náhradníci.  

V každém týmu je jeden hráč vybrán za kapitána. 

Každý, kdo není hráčem ani vedoucím turnaje, je považován za diváka. Za diváky jsou považováni i 

zástupci médií. Je zakázáno účastnit se turnaje jako hráč a zároveň jako jeho vedoucí. Jedná se o jasný 

střet zájmů, takže v tomto směru nepřipouštíme žádné výjimky. Za žádných okolností.  

ORGANIZÁTOR TURNAJE 

Organizátoři jsou zodpovědní za bezproblémový chod turnaje. Sem spadá jak všeobecná logistika 

turnaje, tak i zajištění maximálního možného komfortu pro hráče i diváky. Tady je seznam věcí, které 

musíš udělat: 

 Zaregistrovat turnaj u Riot Games 

 Zajistit vhodné místo pro uspořádání turnaje, ať už se bude hrát online, nebo někde naživo 

 Zpropagovat turnaj  

 Zajistit lidi pro jednotlivé organizátorské role 

 Zajistit veškeré materiály potřebné pro uspořádání turnaje 
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 Zajistit, že výsledky turnaje nám (Riot Games) budou nahlášeny včas zasláním na hráčskou 

podporu 

 Prostudovat si tento dokument s oficiálními pravidly, aby nedošlo k nějakým zbytečným 

problémům nebo komplikacím 

 

Organizátoři turnaje jsou nejvyšší autoritou pro veškerá rozhodnutí, jež se týkají logistiky turnaje. Do 

logistiky spadají mimo jiné následující věci: výběr místa konání, zajišťování komentátorů, kontrola 

funkčnosti herních zařízení, registrace turnaje, skládání zápasů, délka a harmonogram turnaje a 

struktura cen. 

ROZHODČÍ  

U živě hraných turnajů musí být na místě rozhodčí, který bude rozhodovat případné spory, interpretovat 

pravidla a provádět další oficiální rozhodnutí.   

Mezi zodpovědnosti rozhodčího patří následující: 

 Řešení veškerých porušení pravidel hry či turnaje, která zaznamená nebo na něž je upozorněn 

 Udělování trestů, pokud nějaký hráč poruší pravidla, a upozornění ostatních pořadatelů na 

provedený úkon 

Pokud se rozhodčí potřebuje na libovolně dlouhou dobu vzdálit od hry, může za sebe povolat 

náhradníka. Měj jich tedy pro každý případ několik v záloze, aby nedošlo k žádným komplikacím. Nemá-li 

turnaj žádného vyhrazeného rozhodčího, musí tuto roli obstarat přímo organizátor turnaje. 

V případě velkých turnajů možná bude zapotřebí ustanovit hned několik rozhodčích, aby se mohli 

věnovat všem zápasům najednou. Jestliže na chod turnaje dohlíží velký počet rozhodčích, jeden z nich 

musí zastávat roli hlavního rozhodčího. Nezapomeň na začátku turnaje všem hráčům oznámit, kdo je 

hlavním rozhodčím, aby věděli, na koho se obrátit v případě sporů. Hlavní rozhodčí zakročuje v 

případech, kdy nejsou ostatní rozhodčí zajedno. 

Rozhodčí jsou nejvyšší autoritou při rozhodování, zda došlo k porušení pravidel, a při udílení trestů. 

Rozhodčí jsou také nejvyšší autoritou při kontrole, zda jsou dodržovány procedury turnaje. Do této 

oblasti spadají mimo jiné následující věci: vynášení trestů za porušení pravidel, kontrola aktivních 

soupisek soutěžících týmů, kontrola prvního výběru i ostatních výběrů během zápasu, kontrola 

správného draftování šampionů, dohled nad správným dodržením pozápasových procedur a zajištění 

správného zaznamenání výsledku utkání. 

KOMENTÁTOŘI 

Komentátoři jsou pomocní pracovníci turnaje, kteří mají na starost poskytování komentáře pro diváky. Je 

nutné, aby plnění svého úkolu koordinovali s organizátory turnaje, jelikož jejich komentování nesmí 

narušit průběh zápasů a jejich férovost.  
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HRÁČI 

Hráči musí za všech okolností projevovat správného sportovního ducha, všichni tedy musí znát a 

dodržovat Vyvolávačův kodex. Zde je několik dodatečných pravidel: 

 Chovej se s úctou k pořadatelům turnaje, ostatním hráčům i divákům a vyvaruj se po dobu 

turnaje veškerého nesportovního chování 

 Přijeď včas (v případě živě hraného turnaje tedy musíš být fyzicky na místě!) a buď připraven(a) 

na zahájení turnaje i jednotlivých zápasů 

 Všimneš-li si nějakého porušení pravidel (hry nebo turnaje), okamžitě na něj upozorni 

rozhodčího nebo pořadatele turnaje 

 Všimneš-li si chyby v záznamu utkání, okamžitě na danou skutečnost upozorni rozhodčího nebo 

pořadatele turnaje 

 Všimneš-li si nějaké chyby v celkovém vyhodnocení turnaje nebo pořadí, okamžitě na danou 

skutečnost upozorni Riot 

 Měj svůj účet League of Legends řádně vybavený a připravený na serveru pro příslušný region, a 

to včetně veškerých šampionů a run, které budeš chtít používat 

 Nepřihlašuj se do turnajů, do nichž nemáš povolený přístup 

 Seznam se se všemi pravidly, která pořadatel turnaje používá (především s těmito) 

 Přivez si s sebou veškeré turnajové vybavení, u kterého pořadatel uvede, že si jej musí hráči 

zajistit sami 

Dodržuj tyto povinnosti, i kdyby ti výjimečně vstřícný vedoucí turnaje přislíbil výjimku. 

KAPITÁN TÝMU 

Každý tým si musí zvolit jednoho hráče jako svého kapitána. Kapitáni zprostředkovávají kontakt mezi 

týmem a pořadateli turnaje. Kromě svých běžných povinností, jež vyplývají ze statusu hráče, musí 

kapitáni týmů také: 

 Komunikovat s vedoucími turnaje jménem svého týmu 

 Komunikovat s ostatními celky jménem svého týmu 

 Chovat se jako nejvyšší autorita při rozhodování týmu během turnaje 

 Předávat celému týmu veškeré požadované informace 

 Adekvátně zprostředkovávat názory a požadavky svého týmu  

Po zahájení turnaje lze kapitány týmu změnit pouze se souhlasem rozhodčích. K tomuto kroku se 

většinou přistupuje pouze v případech, kdy se kapitán již nemůže turnaje dále účastnit. 

DIVÁCI 

Všichni ostatní, kdo jsou turnaje fyzicky přítomni, sledují jej online nebo jsou na místě turnaje z jiného 

důvodu, jsou považováni za diváky. Diváci jsou také povinni řídit se zásadami sportovního ducha a za 
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žádných okolností nesmí narušovat běh turnaje nebo rušit hráče či pořadatele během zápasů. Pokud 

nějaký divák dospěje k názoru, že se stal svědkem porušení herních nebo turnajových pravidel, měl by na 

tuto skutečnost co nejdříve upozornit rozhodčího, aby mohlo být vše vyřešeno s co nejmenším 

negativním dopadem na běh turnaje. 

ZPŮSOBILOST  

Oficiálně podporovaného turnaje se může jako hráč účastnit kdokoliv kromě níže uvedených výjimek: 

 Jedinci, jimž byla účast výslovně zakázána ze strany Riot Games 

 Jedinci, jimž byla účast zakázána místními zákony, pravidly organizátorů turnaje nebo 

pověřenými pracovníky místa, kde se turnaj koná 

 Všichni pracovníci Riot Games (včetně brigádníků a externích spolupracovníků). Výjimkou z 

tohoto pravidla jsou turnaje, u nichž je předem výslovně uvedeno, že hráči budou „bojovat proti 

pracovníkům Riotu“ 

 Pořadatelé turnaje se nemohou účastnit vlastního turnaje 

Pořadatelem turnaje může být kdokoliv kromě níže uvedených výjimek: 

 Jedinci, jimž byla účast výslovně zakázána ze strany Riot Games 

 Jedinci, jimž byla účast výslovně zakázána pravidly turnaje 

 Jedinci, kteří se hodlají turnaje účastnit jako hráči 

Vedoucí turnaje ani pomocní pracovníci nemohou svévolně zakázat komukoliv účast na turnaji, pokud 

neporušuje žádné z výše uvedených pravidel.  

PRŮBĚH TURNAJE  

MAPY A HERNÍ REŽIMY  

Turnaje podléhající pravidlům Riotu musí používat oficiální mapy League of Legends, které jsou 

podporované v alespoň jedné herní frontě. V současnosti se jedná o následující: Vyvolávačův žleb, 

Pokroucená alej, Křišťálová jizva a Kvílející propast. Pro každou mapu platí standardní podmínky pro 

vítězství. Organizátorům turnaje ani jeho účastníkům není povoleno měnit pravidla hry/mapy nebo 

podmínky vítězství a vytvářet tak nestandardní typy her. U každého ze stávajících herních režimů 

proběhlo rozsáhlé testování vyváženosti, takže v zájmu spravedlivých podmínek můžeme oficiálně 

podporovat pouze je. Pokud chceš, můžeš si uspořádat turnaj v libovolném vlastním druhu hry, oficiálně 

však můžeme zaštiťovat pouze standardní typy uvedené v těchto pravidlech. 

Výběry a zákazy je nutné provádět ve formátu podporovaném v klientovi (normální, draftový, vše 

náhodné nebo turnajový draft). 

Organizátoři oficiálně podporovaného turnaje mohou změnit mapy maximálně tři dny před zahájením 

akce, v takovém případě musí všechny účastníky náležitě informovat. Jakmile zbývají do turnaje pouze 
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dva dny, je všechno pevně dané. Nelze provádět žádné změny, nahrazování, úpravy ani nic jiného. 

Nebylo by to k soutěžícím fér, tak to nedělej. 

PAVOUK A JEHO VYPLŇOVÁNÍ 

Turnaje zaštítěné Riotem by měly použít některý z těchto herních systémů: jednoduchý vyřazovací 

systém, dvojitý vyřazovací systém a švýcarský systém. Lze také použít skupiny, v nichž bude hrát každý s 

každým, které následně ústí do některého z těchto vyřazovacích systémů.  

Jednoduchý vyřazovací systém: Turnajový pavouk, ve kterém je tým vyřazen, když prohraje sérii 

s jedním protivníkem.  

Dvojitý vyřazovací systém: Turnajový pavouk, ve kterém je tým vyřazen, když prohraje dvě 

různé série.  

Švýcarský systém: Turnajový systém, ve kterém je předem určený počet kol v závislosti na počtu 

týmů. Všechny týmy bojují v každém kole s jedním protivníkem (nikdo není vyřazen). Závěrečné 

umístění vychází z počtu bodů, jež týmy celkem nashromáždily. Více informací o švýcarském 

systému najdeš v kapitole Příloha: Švýcarský systém. 

Každý s každým: Turnajový systém, ve kterém se všechny celky utkají postupně se všemi 

ostatními týmy.  

Podporované turnaje by měly používat náhodné rozlosování. Tím se předejde nebezpečí předpojatosti 

ze strany organizátorů turnaje nebo hráčů. 

ZAJÍMAJÍ-LI TĚ VÝHODY A NEVÝHODY JEDNOTLIVÝCH TURNAJOVÝCH 

SYSTÉMŮ, PŘEJDI PROSÍM NA KAPITOLU PŘÍLOHA C: POSÍLÁNÍ HLÁŠENÍ 

RIOTU 

PŘIPOMÍNKY A OTÁZKY  

Chceš-li nám poslat nějaké připomínky, zpětnou vazbu nebo se na něco zeptat, nabízí se ti několik 
různých možností podle toho, co konkrétně potřebuješ.  Mnohé otázky ti může zodpovědět organizátor 
turnaje. S dotazy ohledně pravidel a řízení turnaje se můžeš obrátit na rozhodčího.  Máš-li otázky 
ohledně témat, jež nespadají do kompetencí organizátorů turnaje (nebo chceš-li nám sdělit, jak turnaj 
probíhal) kontaktuj nás prosím napřímo. 

Budeš-li využívat některý z těchto kontaktů, přilož prosím následující informace: 

 Tvoje jméno 

 Tvoje jméno vyvolávače 

 Tvoje e-mailová adresa 

 Jedinečné ID turnaje, ke kterému se tvoje otázka nebo komentář vztahuje 

 Tvoje připomínka/otázka 
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KAM POSÍLAT PŘIPOMÍNKY A ZPĚTNOU VAZBU  

OBRAŤ SE NA ORGANIZÁTORA TURNAJE, CHCEŠ-LI: 

a. Poskytnout zpětnou vazbu k turnaji 
b. Zeptat se na něco ohledně konkrétního turnaje, které ses účastnil(a) nebo který jsi 

sledoval(a) 
c. Zeptat se na něco ohledně cen 

 OBRAŤ SE NA ROZHODČÍHO, CHCEŠ-LI: 

a. Vyjasnit si něco ohledně řízení turnaje 
b. Položit nějaký obecný dotaz ohledně pravidel turnaje 

OBRAŤ SE NA RIOT, POKUD: 

a. Tvůj problém nespadá do kompetencí organizátora turnaje ani rozhodčího 
b. Chceš nám poskytnout zpětnou vazbu k turnaji, rozhodčímu nebo organizátorovi 
c. Chceš požádat o ceny pro svůj turnaj 
d. Máš otázky ohledně pravidel a řízení, na které ti organizátor nedokáže odpovědět 

SEZNAM KONTAKTŮ NA RIOT 

Hráčská podpora League of Legends  

https://support.leagueoflegends.com/home 

 

 

. 

POSTUPY PŘED ZAHÁJENÍM HRY 

Je důležité, aby všichni hráči i pořadatelé znali přesný harmonogram a procedury, jelikož jen tak lze 

dosáhnout hladkého průběhu bez zbytečných prodlev. Jakékoliv zdržení při pořádání turnaje má 

tendenci se načítat a odsouvat i všechny následující zápasy, dodržování časového plánu je tedy nesmírně 

významné. Nikdo se nechce účastnit turnaje, který zdánlivě nemá konce, a únava hráčů i pořadatelů 

může mít velice negativní vliv na průběh jednotlivých zápasů. Pokud si myslíš, že přeháníme, vzpomeň si 

na legendární katastrofu během zápasu World Elite proti CLG.eu v play-off na mistrovství světa 2. 

sezóny. Pouč se z našich chyb a snaž se dodržovat harmonogram utkání. 

ČAS ZAHÁJENÍ KOLA  

Časy zahájení jednotlivých kol určuje pořadatel turnaje. Může se jednat buď o přesný, předem 

stanovený okamžik, nebo konec kola předchozího. Ve stanovený čas zahájení kola musí být všichni 

organizátoři turnaje i hráči plně připraveni. Pořadatelé turnaje jsou povinni jednotlivé časy náležitě 

http://www.riotgames.com/articles/20121007/537/pulling-plug-world-playoffs-day-three
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zveřejnit. Kapitáni týmů jsou povinni zajistit, aby byly jejich celky připraveny ke hře v okamžik, kdy má 

kolo začít.  

Dojde-li k nějakému obecnému problému s klientem nebo serverem League of Legends, s nímž nemohou 

organizátoři turnaje nic provést, zachovej se dle informací v kapitole Příloha B: Technické problémy 

Potřebuješ-li pomoci propočítat čas potřebný pro jednotlivé fáze turnaje, pročti si kapitolu Příloha B: 

Technické problémy. 

ČAS NA PŘÍPRAVU  

Čas na přípravu je prvních deset (10) minut každého kola a vždy pět (5) minut mezi zápasy. Týmy mohou 

tento čas využít k náležité přípravě na hru. Během této doby jsou hráči povinni: 

 Přihlásit se do klienta na správný server prostřednictvím svého účtu 

 Vytvořit herní lobby nebo do něj vstoupit a v případě potřeby předat jméno pořadateli 

 Přichystat si runy a specializace 

 Zkontrolovat si vybavení a řádně jej nastavit  

 Informovat kapitána, nepřátelský tým a pořadatele, že jsou připraveni 

Pakliže oba týmy pořadatele informovaly, že jsou jejich členové připraveni začít, nemají organizátoři 

povinnost vyčerpat celý čas na přípravu. 

VÝBĚRY A ZÁKAZY  

Pořadatel turnaje musí oznámit, který tým si bude jako první volit stranu a zákazy. Rady ohledně toho, 

jak přiřazovat strany, najdeš v kapitole Příloha A: Doporučené postupy. Pokud se série skládá z více než 

jednoho zápasu, musí se týmy ve výběru strany střídat.  

TECHNICKÉ SELHÁNÍ VYBAVENÍ 

Jestliže během času na přípravu narazí hráč na problémy s vybavením, které dodal pořadatel turnaje, 

musí o této skutečnosti neprodleně informovat rozhodčího, aby mohl organizátor zjednat nápravu. Trvá-

li vyřešení problému více než 30 minut, mělo by být zdržení nahlášeno Riot Games. Každých 30 minut by 

pořadatel turnaje také měl informovat ovlivněné hráče o aktuálním vývoji situace a o krocích, které 

podniká k její nápravě. 

POSTUPY BĚHEM HRY  

ZAZNAMENANÁ HRA  

Zaznamenaná hra (ZH) je taková, ve které se všech deset hráčů načetlo na mapu a zápas postoupil do 

okamžiku smysluplné interakce (viz níže). Jakmile utkání postoupí do fáze ZH, není povoleno jeho 

restartování a hra je od tohoto okamžiku považována za oficiálně zahájenou. Po dosažení ZH lze 
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restartování povolit jen ve výjimečných situacích, v takovém případě proběhnou nové výběry a zákazy. 

Podmínky pro dosažení fáze ZH:  

 Oba týmy zasáhnou útokem nebo schopností poskoka, příšeru v džungli, budovu nebo 

nepřátelského šampiona 

 Hráči nepřátelských týmů se navzájem spatří 

o Výjimka: ZH nelze dosáhnout vyvolávačovým kouzlem „Jasnovidnost“  

 Hráč vstoupí do nepřátelské džungle, začne ji prozkoumávat nebo do ní vyšle mířenou střelu. 

Sem spadá i překročení řeky a vstup do křoví sousedícího s nepřátelskou džunglí 

 Počítadlo času ukazuje dvě minuty (00:02:00) 

PŘERUŠENÍ HRY  

Hráči mohou pozastavit zápas, pokud jim to nakáže pořadatel turnaje, nebo je-li to v rámci vyhrazeného 

oddychového času na zápas. Během pozastavení nebo přerušení hry nesmí hráči opustit herní oblast, 

leda by to měli oficiálně povoleno. 

 Nařízené pozastavení: Pořadatelé mohou dle vlastního uvážení nařídit pozastavení hry  

 Týmové pozastavení: Každý tým má během každého zápasu k dispozici oddechový čas v délce 

pěti (5) minut, který může využít z následujících důvodů. 

o Nezamýšlené odpojení 

o Selhání hardwaru nebo softwaru (např. vypnutí monitoru, selhání periferie, chyba ve 

hře) 

o Fyzické zabránění ve hře (např. rozbitá židle) 

Ve výjimečných případech mohou hráči požádat pořadatele turnaje o prodloužení oddechového času 

nad rámec vyhrazených 5 minut, pokud tento čas již uběhl. V takovém případě musí tým upozornit 

rozhodčího a pokračovat ve hře do doby, než bude o případném povolení prodloužení oddechového 

času rozhodnuto. Je výhradně na uvážení rozhodčího, zda prodloužení pauzy povolí, nebo ne. Pokud 

pořadatel dospěje k názoru, že by pozastavením nedošlo k vyřešení problému v rozumné době, budou 

muset hráči pokračovat v utkání. 

 Pokračování ve hře: Tým, který hru pozastavil, ji nemůže opět spustit, dokud nedostane svolení 

od pořadatele a všichni hráči nebudou připraveni na svých místech 

 Nepovolné pozastavení: Pokud hráč hru pozastaví nebo opětovně spustí bez povolení mimo 

vyhrazený čas, nebo hru opětovně nespustí ve vyhrazeném čase, bude potrestán dle pravidel 

turnaje 

 Komunikace hráčů během pozastavení: Na rozdíl od LCS hráči mohou během pozastavení hry 

diskutovat se svými spolubojovníky o hře a strategii 
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POSTUPY PO SKONČENÍ HRY 

V některých případech mohou organizátoři potřebovat ukončit zápas před jeho běžným zakončením. 

Typickým důvodem mohou být logistické problémy (např. uzavření místa konání). Není-li možné určit 

vítěze běžným způsobem, měli by organizátoři použít následující metodu. 

Rozhodčí musí hráčům oznámit s 10minutovým předstihem, že hodlají použít vynucené ukončení 

zápasu. Zápase musí běžet (včetně 10minutového limitu pro upozornění hráčů) alespoň 20 minut. To 

znamená, že rozhodčí může hráčům oznámit začátek 10minutového limitu nejdříve v okamžik, kdy je na 

ukazateli herního času 10 minut. 

Po vypršení 10 minutového limitu je za vítěze zápasu označen tým, který má nejvíce zlaťáků. K tomu se 

použije zaokrouhlovací metody (běžně pomocí diváckého režimu). 

Je-li stav zlaťáků nerozhodný, musí rozhodčí určit vítěze zápasu dle následujících faktorů (v uvedeném 

pořadí): 

 Tým, který zničil nejvíc věží 

 Tým, který dosáhl nejvíce zabití 

 Tým, jehož nejproduktivnější hráč má nejvíce zlaťáků. V případě remízy mezi oběma týmy je 

nutné porovnat druhé nejproduktivnější hráče. Pokud je i u nich výsledek nerozhodný, porovnají 

se i třetí, čtvrtí a pátí nejproduktivnější hráči, dokud nebude o výsledku rozhodnuto. 

 V případě, kdy jsou všechny výše uvedené ukazatele nerozhodné, musí pořadatel turnaje určit 

vítěze hodem mincí nebo jiným adekvátně náhodným způsobem. 

Některé z výše uvedených informací, jež slouží ke stanovení vítěze zápasu, nejsou ve hře přímo viditelné 

a nelze je tedy přímo porovnat. V takovém případě se musí organizátor turnaje přihlásit do hry jako 

divák, zkontrolovat potřebné informace a rozhodnout o vítězi. 

V sériích složených z více než jednoho utkání může rozhodčí použít výše uvedenou metodu pro 

stanovení výsledku aktuální hry. Po skončení zápasu by měl rozhodčí určit vítěze celé série dle níže 

popsaného způsobu. 

Vítězem série se stává tým, který vyhrál v největším počtu běžně zakončených her. V případě remízy se 

vítězem série stává tým, který má na svém kontě nejvíce výher (včetně předčasně zakončeného utkání). 

Organizátoři turnaje musí rozhodnout o způsobu, jímž budou nahlašovány výhry a prohry. Pořadatelé 

turnaje také musí informovat hráče ještě před zahájením soutěže o tom, jak budou výsledky nahlášeny. 

Po skončení série musí kapitáni obou týmů nahlásit pořadatelům turnaje výsledky vzájemného klání. 

Pokud se série skládala z více her, musí oba týmy poskytnout skóre za jednotlivé zápasy. 

Jakmile organizátor turnaje obdrží všechna hlášení pro dané kolo, musí co nejdříve aktualizovat 

informace ve výsledkové tabulce a sdělit hráčům podrobnosti ohledně dalšího kola.  
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Nejvhodnější postupy pro posílání hlášení ze zápasů najdeš v kapitole Příloha A: Doporučené postupy. 

ODSTUPOVÁNÍ Z TURNAJE 

Odstoupením z turnaje dáváš jeho pořadatelům najevo, že se ho tvůj tým již nechce nadále účastnit. 

Týmy mohou z turnaje odstoupit kdykoliv náležitým informováním organizátorů. Pokud se odstoupení z 

turnaje řídí nějakými předem stanovenými pravidly, je tým i nadále povinen je dodržovat.  

Příklad: Pokud je ohlášeno, že se nevrací startovné, a Gragasovi násoskové z turnaje odstoupí, nemohou 

pořádat o jeho vrácení. To je pro Násosky špatná zpráva, zvlášť pokud již na baru udělali velkou útratu. 

Odstoupení z turnaje nijak nebrání pořadatelům potrestat některého z hráčů nebo naopak nějaký dříve 

udělený trest zrušit. 

Pokud tým nedorazí nebo nebude přihlášen a připraven v určeném času na přípravu, může pořadatel 

turnaje tento celek z turnaje vyřadit v zájmu dodržení časového harmonogramu pro ostatní soutěžící. 

Nedorazí-li oba týmy, mohou být vyřazeny oba, takže buď připraven(a) včas!  

Pokud turnaj opustí některý z hráčů, může být ze soupisky odstraněn až poté, co celý turnaj skončí a 

dojde k rozdělení cen. Klesne-li počet hráčů v tým pod minimum požadované pro daný herní režim, musí 

jej pořadatelé z turnaje vyřadit.  

Jestliže chce tým odstoupit v průběhu zápasu nebo jej pořadatelé potřebují během něj vyřadit, tým musí 

nejprve zápas vzdát a poté jej lze oficiálně vyřadit z turnaje. Všechna odstoupení musí být veřejně 

oznámena všem soutěžícím. 

DIVÁCI A KOMENTOVÁNÍ 

SLEDOVÁNÍ HRY NAŽIVO  

Sledování hry naživo je povolené pod podmínkou, že diváci nijak nenarušují běh turnaje. Diváci musí 

dodržovat následující pravidla: 

 Hráče může sledovat kdokoliv, kdo se právě neúčastní vlastního zápasu 

 Diváci nesmí žádným způsobem komunikovat s hráči, kteří se účastní zápasu 

 Pokud si divák všimne, že někdo porušuje pravidla, měl by to okamžitě nahlásit organizátorovi 

turnaje nebo rozhodčímu 

SLEDOVÁNÍ V DIVÁCKÉM REŽIMU  

Každý, kdo se aktivně neúčastní zápasu, může hru sledovat v diváckém režimu pod podmínkou, že 

nebude narušovat běh turnaje. Pokud je utkání vysíláno, měli by organizátoři zvážit zakázání této 

možnosti. Na diváky v diváckém režimu se vztahují následující pravidla: 
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 Každý, kdo se aktivně neúčastní zápasu, může sledovat ostatní hráče přímo v diváckém režimu v 

PVP.net  

 Diváci nesmí žádným způsobem komunikovat s hráči, kteří se účastní zápasu 

 Pokud si divák všimne, že někdo porušuje pravidla, měl by to okamžitě nahlásit organizátorovi 

turnaje nebo rozhodčímu 

VYSÍLÁNÍ TURNAJE 

Organizátoři turnaje mohou turnaj vysílat (nebo tím někoho pověřit) prostřednictvím živého streamu 

nebo i jiným způsobem pod podmínkou, že vysílání nesmí narušit běh turnaje. Vysílání musí dodržovat 

následující pravidla: 

 Vysílání turnaje je povoleno, a to včetně komentáře 

 Vysílání nesmí narušit běh turnaje 

 Vysílání nesmí narušovat časy zahájení ani pozastavení hry  

Organizátoři turnaje se musí rozhodnout, zda účastníkům dovolí vysílání jejich her na soukromých 

streamech, a zda mohou vysílat hry, které nejsou k vidění na hlavním turnajovém streamu. Pokud 

vysílání jakýmkoliv způsobem narušuje běh turnaje, má organizátor právo jej zastavit.  

CHOVÁNÍ NA TURNAJI 

Všichni účastníci turnaje jsou povinni dodržovat zásady sportovního chování, které podporuje zdravé 

soupeření mezi týmy. Jasně stanovená pravidla jsou zárukou, že turnaj probíhá regulérně, a předcházejí 

nařčením z předpojatosti. Pouvažuj nad vytvořením seznamu pravidel chování pro svůj turnaj (pokud jej 

ještě nemáš), zabráníš tak vzniku případných nepříjemností. 

VYVOLÁVAČŮV KODEX  

Všichni účastníci turnaje včetně hráčů, rozhodčích a pořadatelů si musí pročíst Vyvolávačův kodex a 

dodržovat jej jak ve hře, tak i mimo ni. Z valné části se jedná o obecné záležitosti, které lidem 

připomínají, že by se neměli chovat jako pitomci, ale pokud si chceš jeho znění připomenout, tady je 

odkaz: 

http://na.leagueoflegends.com/articles/The_Summoners_Code 

Hráči, kteří během turnaje jasně poruší Vyvolávačův kodex, mohou být potrestáni i nad rámec běžných 

sankcí, které uděluje Riot Games nebo Tribunál. 

ZÁSADY PRO ORGANIZÁTORY TURNAJE 

Organizátoři turnaje a rozhodčí by měli jít ostatním příkladem a dodržovat pravidla chování uvedená v 

tomto dokumentu. Tím vytvoří rovné a konzistentní podmínky pro všechny účastníky turnaje. 

http://na.leagueoflegends.com/articles/The_Summoners_Code
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Pořadatelé i rozhodčí musí být nestranní a svá rozhodnutí musí provádět zcela transparentně. Musí s 

hráči komunikovat jasným způsobem, především při udělování pokynů a vynášení postihů.  

Organizátoři turnaje a rozhodčí musí v dobré sdělovat ostatním veškerá svá rozhodnutí, která se týkají 

turnaje. Všichni pořadatelé turnaje mají stejný cíl: vytvořit rovné a konzistentní podmínky pro všechny 

účastníky turnaje.  

Rozhodčí jsou nejvyšší autoritou při rozhodování, zda došlo k porušení pravidel, a při udílení trestů. 

Rozhodčí jsou také nejvyšší autoritou při kontrole, zda jsou dodržovány procedury turnaje. Do této 

oblasti spadají mimo jiné následující věci: vynášení trestů za porušení pravidel, kontrola aktivních 

soupisek soutěžících týmů, kontrola prvního výběru i ostatních výběrů během zápasu, kontrola 

správného draftování šampionů, dohled nad správným dodržením pozápasových procedur a zajištění 

správného zaznamenání výsledku utkání. 

Organizátoři turnaje jsou nejvyšší autoritou při rozhodování o logistice turnaje. Do logistiky spadají mimo 

jiné následující věci: výběr místa konání, zajišťování komentátorů, kontrola funkčnosti poskytnutých 

herních zařízení, registrace turnaje, skládání zápasů, délka a harmonogram turnaje a struktura cen. 

ZÁSADY PRO DIVÁKY 

Diváci jsou na turnajích vítáni pod podmínkou, že neruší hráče ani organizátory a neznemožňují jim 

výkon jejich povinností. Musí se řídit pravidly a zásadami uvedenými v tomto dokumentu. Diváci jsou 

žádáni, aby nahlašovali organizátorům turnaje jakékoliv porušení pravidel hry nebo turnaje, kterého si 

všimnou. 

KOMUNIKACE MEZI HRÁČI 

Hráči jsou povinni dodržovat níže uvedené zásady komunikace. Adekvátní komunikace s organizátory 

turnaje, kapitány týmů a sebou navzájem vede k přehlednějšímu průběhu turnaje pro všechny 

zúčastněné strany. 

Veškerá komunikace mezi hráči a organizátory turnaje musí probíhat prostřednictvím týmových 

kapitánů. Tím se předchází případným nedorozuměním a pořadatelé tak mohou efektivně udělovat 

potřebné pokyny. 

Hráči mohou komunikovat se svými spolubojovníky či protihráči, nesmí ovšem porušovat pravidla 

uvedená v tomto dokumentu.  

Během zápasu nesmí hráči komunikovat se svými soupeři, svými náhradníky nebo diváky. Je-li to 

zapotřebí, mohou prostřednictvím svého kapitána komunikovat s organizátory turnaje. Komunikace s 

hráči nebo diváky, kteří se neúčastní aktivně zápasu, je považováno za porušení pravidel a může být 

potrestáno. 
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TÝMOVÁ IDENTIFIKACE 

Hráči mohou odpovídajícím způsobem reprezentovat svůj tým. Týmová identifikace může probíhat 

například prostřednictvím názvu týmu, dresu, symbolu, transparentu apod.  

Rozhodčí turnaje má právo vynést rozhodnutí ohledně nevhodné týmové identifikace. Nevhodná týmová 

identifikace zahrnuje například následující: 

 Odkazy na drogy, jež nejsou ve volném prodeji, tabákové výrobky, značky nebo nevhodné 

materiály (dle uvážení organizátorů)  

 Materiály vztahující se k aktivitám, jež jsou v oblasti pořádání turnaje protizákonné, jako jsou 

loterie nebo společnosti či služby, které podporují, propagují nebo umožňují hazardní hraní 

 Cokoliv pomlouvačného, obscénního, nevhodného, vulgárního, odpudivého, útočného nebo 

jiným způsobem nestydatého, co popisuje/vykresluje vnitřní tělesné funkce, symptomy či 

podmínky nebo věci, které rozumná osoba považuje za společensky nepřijatelné 

 Propagace pornografických stránek nebo produktů 

 Cokoliv obsahujícího obchodní značky, materiály chráněné autorským zákonem nebo jiné prvky 

duševního vlastnictví, které jsou použity bez majitelova souhlasu nebo mohou vystavit 

organizátora turnaje a přidružené společnosti problémům kvůli porušení autorských práv, 

svádět ke špatné interpretaci a či jiným způsobem narušovat chod soutěže. 

 Cokoliv znevažujícího nepřátelský tým nebo jeho hráče či jiné osoby, entity nebo produkty. 

 Vydávání se za zaměstnance Riotu je přísně zakázáno 

K napravení nevhodného týmového označení většinou stačí požádat příslušný tým o změnu své 

identifikace. Snaž se vždy najít nejprve smírné řešení, než sáhneš po zákoníku. 

Organizátoři turnaje mohou také v průběhu turnaje provést mírné úpravy u identifikace těch týmů, které 

se jmenují stejně. 

Příklad: Pokud chtějí dva celky nastoupit do turnaje pod názvem „Úžasný tým“, mohou je pořadatelé 

přejmenovat na „Úžasný tým 1“ a „Úžasný tým 2“. 

ROZŠTĚPENÍ CEN  

K rozštěpení cen dojde, pokud se tým rozhodne s cenami naložit jiným způsobem, než jak oznámil 

organizátor turnaje. Je na pořadatelích, zda hráčům povolí rozštěpení cen, které ještě nebyly uděleny. 

Organizátoři musí toto rozhodnutí provést ještě před zahájením turnaje a později jej už nemohou 

změnit. Je-li to povoleno, mohou se hráči kdykoliv v průběhu turnaje dohodnout na rozštěpení cen, 

pokud to není na úkor toho, že někdo ze zápasu odstoupí nebo schválně prohraje. Všechny výsledky 

zápasů a sérií musí být stanoveny běžnou hrou a nelze je určit náhodně nebo dohodou.  

V případech, kdy organizátor povoluje rozštěpení cen, by tak neměl učinit přímo on. Měl by ceny udělit 

běžným způsobem dle pořadí v turnaji. Na konkrétním způsobu rozštěpení cen by se měli domluvit 

přímo zúčastnění hráči. Riot vždy rozdělí ceny dle závěrečného pořadí v turnaji.  
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PŘIPOMÍNKY A STÍŽNOSTI K TURNAJI 

Jakékoliv rozhodnutí rozhodčího mohou hráči napadnout u hlavního rozhodčího nebo organizátora 

turnaje. Hlavní rozhodčí (nebo organizátor turnaje, pokud není hlavní rozhodčí určen) vynese závěrečný 

závazný verdikt. 

Tento dokument poskytuje základní rady hráčům i organizátorům turnaje, jež by jim měly pomoci 

uspořádat úspěšný turnaj. Vyskytnou-li se jakékoliv problémy, doporučujeme nejprve celý problém 

prodiskutovat s pomocí informací uvedených v tomto dokumentu a pokusit se najít řešení, které bude 

přijatelné pro všechny zúčastněné strany. Také účastníkům doporučujeme, aby nám poslali zpětnou 

vazbu ohledně organizátorů a rozhodčích.  

Veškerým zaslaným připomínkám a stížnostem se náležitě věnujeme a závažná porušení pravidel 

můžeme předat k řešení naší interní komisi, která má na starosti vynášení trestů. Pokud hlavní rozhodčí 

nebo organizátor turnaje vynese rozhodnutí, které se očividně příčí všech zásadám a pravidlům, a ty máš 

pocit, že bychom se o tom měli dozvědět, postupuj tak, jak je uvedeno v kapitole Příloha C: Posílání 

hlášení Riotu. 

PORUŠENÍ PRAVIDEL A TRESTY 

Porušení turnajových pravidel v zásadě spadají do dvou kategorií: neúmyslná pochybení hráč nebo týmu 

a úmyslná porušení pravidel s cílem zajistit si výhodu. Zatímco prohřešky spadající do první kategorie se 

většinou řeší pouze v rámci daného turnaje, záměrné cheatování je mnohem vážnější záležitost. 

POSTIHY 

Rozhodčí, který si v průběhu turnaje všimne jakéhokoliv porušení pravidel, by měl vynést trest dle zásad 

uvedených v tomto dokumentu. Provozovatelé místa konání turnaje, organizátoři turnaje i veškeří 

ostatní pořadatelé by neměli sami vynášet žádné postihy, nýbrž vždy by měli náležitě informovat někoho 

z rozhodčích.  

Rozhodčí by měli danému hráči, jeho týmu i soupeřům jasným a srozumitelným způsobem sdělit povahu 

prohřešku, způsob potrestání a případně i veškeré další související informace. Pokud vynesení 

rozhodnutí a trestu zabralo déle než tři minuty, mohou rozhodčí u probíhajícího zápasu prodloužit 

povolenou dobu pro oddychový čas. 

Rozhodčí by měl pokaždé nejprve stanovit typ prohřešku a teprve poté udělit trest. Nikdy se nesnaž 

postupovat obráceně, tedy nejprve vynést rozsudek, jenž se ti zdá být pro danou situaci adekvátní, a až 

následně se jej snažit naroubovat na nějaký prohřešek. Pravidla jsou standardizovaná z dobrých důvodů 

a jejich svévolný výklad by z dlouhodobého pohledu působil jen řadu komplikací. 
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Rozhodčí musí své výroky vynášet bez předpojatosti, úroveň dovedností hráče nebo týmu nesmí nijak 

ovlivňovat oznámený typ prohřešku nebo výši postihu.  

Tresty lze udělovat jak celému týmu, tak i vybranému jedinci. Trest může přetrvávat po dobu jednoho 

zápasu nebo i celého turnaje. 

Týmy nemají oprávnění promíjet tresty, které byly uděleny jejich soupeřům. Pravidla jsou pravidla a je 

nutné je dodržovat bez ohledu na to, jak sebejistí či laskaví mohou soupeři být. 

Tresty mohou být následující: 

Varování: Oficiální zaznamenaná důtka pro hráče nebo tým za drobnější porušení turnajových pravidel. 

Varování je nezbytné náležitě zaznamenat, aby v případě dalšího porušení pravidel již došlo k vynesení 

přísnějšího trestu. 

Ztráta zákazu: Při vynesení tohoto trestu přijde provinilý tým v dalším kole o jednu možnost zákazu 

šampiona během draftovací fáze. 

Příklad: Gragasovi násoskové se dopustili ve druhém kole porušení pravidel, kvůli kterému přišli o 

možnost jednoho zákazu. Při draftování ve třetím kole tak budou moci zakázat o jednoho šampiona 

méně.  

Při vynesení tohoto trestu musí rozhodčí dát týmu pokyn, aby jeho členové napoprvé nikoho nezakázali 

a nechali ukazatel času vypršet. 

Ztráta výběru strany: Tento trest automaticky předá pořadí draftu a možnost výběru strany mapy 

nepřátelskému týmu.  

Prohra v utkání: Při vážném porušení pravidel může být tým přinucen automaticky prohrát aktuální 

nebo nadcházející utkání. 

Prohra v sérii: Ještě vážnější porušení pravidel může vyústit ve vynucenou prohru týmu v aktuální sérii. 

Diskvalifikace: V nejzávažnějších případech porušení pravidel může dojít k diskvalifikaci z turnaje. 

Diskvalifikace se valnou většinou týká celého týmu. Tým, který byl diskvalifikován z turnaje, přichází o 

všechny dosud neobdržené výhry s výjimkou případů, kdy byla diskvalifikace výsledkem série 

stupňujících se trestů v průběhu celého turnaje. Pokud byl tým diskvalifikován kvůli stupňujícím se 

trestům, má i nadále nárok na obdržení cen dle svého závěrečného umístění. 

V některých případech má rozhodčí možnost diskvalifikovat jen vybraného hráče místo celého týmu. K 

tomuto kroku může přistoupit pouze tehdy, má-li jistotu, že hráčův prohřešek nijak neovlivnil soupeře a 

hráč se svého jednání dopustil sám bez zbytku týmu. Takováto situace většinou nastává, když hráčovo 

jednání spadá do kategorie Nesportovní chování – velmi vážné provinění. Má-li tým k dispozici 

náhradníka, může v takovém případě pokračovat v turnaji. Jestliže však náhradníka nemá, nemůže tým v 

turnaji pokračovat a musí odstoupit. 
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POSTUPNÉ ZVYŠOVÁNÍ TRESTŮ 

Není-li uvedeno jinak, v případě série prohřešků stejného typu by měly být tresty zvyšovány následujícím 

způsobem: varování – varování – ztráta výběru strany – ztráta zákaz – prohra v utkání – prohra v sérii – 

diskvalifikace. 

Příklad: Gragasovi násoskové mají vyloženě špatný den a dopustili se v prvním kole prohřešku, kvůli 

kterému přišli o ztrátu zákazu. V následujícím kole se dopustili téhož přečinu. Jelikož se jedná o opětovné 

porušení pravidel, přijdou v dalším kole už o jedno celé utkání. Pouč se z vlastních chyb, ať ti nezbudou 

jen oči pro pláč jako Násoskům! 

PORUŠENÍ TURNAJOVÝCH  PRAVIDEL –  NEDOCHVILNOST 

K tomuto prohřešku dojde, pokud není tým na začátku zápasu připraven ke hře. Týmy musí být 

dochvilné a být připraveny ke hře, jakmile má utkání začít. Svou nedochvilností zdržují celý turnaj. 

Týmy mají tři minuty „dobu hájení“. Po uplynutí tohoto limitu jim může být udělen jeden z dvou 

možných trestů. Pokud se tým k zahájení kola dostavil s menším než 10minutovým zpožděním, ztrácejí 

výběr strany. Pokud se tým k zahájení kola dostavil s delším než 10minutovým zpožděním, je jim udělena 

prohra v utkání.  

Tresty za nedochvilnost se během turnaje nestupňují. Celky, které jsou dlouhodobě nedochvilné, z něj 

rychle odpadnou samy i bez další pomoci. 

PORUŠENÍ TURNAJOVÝCH  PRAVIDEL –  POMOC ZVENČÍ  

K pomoci zvenčí dochází, když tým komunikuje během zápasu s diváky, nepřátelskými týmy nebo 

kýmkoliv jiným a dle názoru rozhodčího tak získal neoprávněnou výhodu nad svým aktuálním soupeřem. 

Tento prohřešek vychází z předpokladu, že hráč porušující pravidla tak nečinil s úmyslem podvádět. 

Záměrné vyhledávání neoprávněné výhody během utkání spadá do kategorie Nesportovní chování – 

podvádění. 

Trestem za pomoc zvenčí je varování. 

PORUŠENÍ TURNAJOVÝCH  PRAVIDEL –  NEDODRŽENÍ POKYNŮ POŘADATELE  

Všichni hráči jsou povinni řídit se oficiálními instrukcemi turnaje a pokyny pořadatele. Pokud musejí 

organizátoři vyzývat účastníky opakovaně, může to způsobovat zpoždění oproti časovému plánu a 

nežádoucí debaty o výkladu pravidel.  

Trestem za nedodržení oficiálních pokynů pořadatele je ztráta prvního výběru. 

Nedodržení pravidel turnaje ze strany týmu nebo specifického hráče je samostatným prohřeškem, který 

spadá do kategorie Nesportovní chování – závažný prohřešek. 
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NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ 

Nesportovní chování představuje narušení chodu turnaje a může negativně ovlivnit bezpečnost, 

soutěžního ducha, zábavnost nebo integritu turnaje.  

Nesportovní chování není to samé co nepříjemně soutěživé chování. Velice soutěživé týmy se vyznačují 

tím, že ve vztahu k soupeřům vyžadují striktní dodržování formálních postupů a ke svým protivníkům 

přistupují velmi odměřeně. Přehnaně soutěživé chování však není automaticky nesportovní. Je výhradně 

na uvážení rozhodčího turnaje, které jednání hráče nebo týmu bude považovat za porušení pravidel 

sportovního chování. Níže uvedené případy mohou sloužit jako jisté vodítko. 

Trest za nesportovní chování může být udělen i lidem, kteří se turnaje aktivně neúčastní.  

Rozlišujeme dva typy prohřešků proti sportovnímu chování: mírné a závažné. S výjimkou přesně 

vymezených výjimek do nich spadají všechny případy nesportovního chování. 

NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ – MÍRNÝ PROHŘEŠEK  

Všichni hráči mají právo na bezpečné a příjemné prožití turnaje. Hráči a týmy by měly být náležitě 

upozorněni, že mají upustit od jednání, které tyto principy porušuje.  

K mírnějšímu provinění proti zásadám sportovního chování dochází, pokud hráč nebo tým provede něco, 

čím naruší chod turnaje nebo poruší jeho základní principy. Může se jednat například o následující 

případy: 

 Přílišné klení a používání sprostých slov 

 Vyžadování potrestání soupeřů navzdory skutečnosti, že rozhodčí již jasně dal najevo, že 

rozhodnutí padlo a situace je uzavřená 

 Házení odpadků na podlahu či jiné znečišťování prostoru, kde se turnaj koná 

 Hlasité a nepříjemné chování diváka, kterým obtěžuje ostatní  

Trestem za mírnější porušení pravidel sportovního chování je varování.  

NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ – VÁŽNÉ PROVINĚNÍ  

Toto porušení může spadat do celkem tří různých kategorií a dojde k němu, když se hráč nebo tým 

dopustí některého z následujících jednání: 

 Nedodržení oficiálních turnajových pravidel ve vztahu k určitému hráči nebo týmu 

 Přímé slovní urážky, které jsou cíleny proti určité skupině (dle rasy, náboženství, pohlaví, 

tělesnému postižení apod.) 

 Agresivní nebo násilné chování během turnaje, které není mířeno na jinou osobu 
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Pořadatelé turnaje mají právo čekávat, že jejich přímé pokyny budou uposlechnuty, aniž by bylo 

zapotřebí udělovat varování.  

V případě slovních útoků by mělo být zakročeno co nejrychleji, aby měli hráči i diváci k dispozici příjemné 

prostředí.  

Jakékoliv agresivní nebo násilné chování je rušivé a potenciálně nebezpečné, a to i v případech, kdy není 

mířeno na jiného člověka. Při řešení těchto provinění postupujte s maximální obezřetností, aby se 

situace ještě více nevyhrotila. 

Trestem za vážné porušení pravidel sportovního chování je prohra v utkání. 

NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ – VELMI VÁŽNÉ PROVINĚNÍ 

Mezi velmi vážná provinění proti pravidlům sportovního chování se řadí případy, které jsou příliš zásadní, 

než aby je bylo možné zařadit mezi mírné nebo vážné prohřešky. Do této kategorie mohou spadat 

například následující případy: 

 Úmyslné poškození turnajového vybavení, které bylo zajištěno pořadatelem turnaje 

 Poničení prostor, v nichž se turnaj pořádá 

Při troše štěstí nebudeš muset nikdy nic podobného řešit, ale oficiálním trestem za velmi vážné porušení 

pravidel sportovního chování je diskvalifikace. Pořadatel turnaje je navíc oprávněn vyzvat viníka k 

opuštění turnajových prostor a v extrémních případech i vyrozumět policii. 

NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ – TAJNÁ DOMLUVA 

Tajná domluva je tajné spojení či spolupráce soupeřících týmů v turnaji s cílem podvést nebo obelstít 

ostatní. 

Hráči nemohou svévolně upravovat výsledek zápasu či série podle předem dané domluvy. Takovýto 

postup se příčí základní myšlence soutěžení a má negativní dopad na všechny ostatní účastníky turnaje. 

Trestem za tajnou domluvu je diskvalifikace pro oba týmy. 

NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ – UPLÁCENÍ A SÁZENÍ 

Týmy nemohou odstoupit z turnaje či vzdát zápas nebo sérii s cílem získat nějakou mimoherní výhodu 

nebo odměnu. Nabízení nebo přijímání odměny (úplatku) za ovlivnění zápasu se přímo příčí všem 

zásadám čestné soutěže. 

Hráči ani organizátoři turnaje nesmí sázet na zápasy. Především v případě pořadatelů turnaje se jedná o 

zcela jasný střet zájmů, takže to nikdy nedělej. 

Trestem za uplácení a sázení je diskvalifikace. 
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NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ – AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ 

Agresivní chování nemá na turnaji co dělat, především je-li mířeno proti konkrétnímu člověku. Netřeba 

zdůrazňovat, že zajištění bezpečnosti všech účastníků turnaje má přednost před vším ostatním. Může se 

jednat například o následující případy: 

 Vyhrožování pořadateli turnaje 

 Vyhrožování divákovi 

 Násilné chování vůči nějakému účastníkovi turnaje nebo divákovi 

Trestem za jakékoliv agresivní chování je diskvalifikace z turnaje. Pořadatel turnaje je navíc oprávněn 

vyzvat viníka k opuštění turnajových prostor a v extrémních případech i vyrozumět policii. 

NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ – KRÁDEŽ 

Hráči jsou sice sami zodpovědní za zabezpečení svých věcí po dobu turnaje, očekává se ovšem, že ostatní 

účastníci turnaje se je nepokusí okrást. Pořadatelé turnaje také očekávají, že se nikdo nebude snažit 

zcizit vybavení, které pro turnaj zajistili. Krádež je protizákonná všude na světě a záměrné přivlastňování 

si cizího majetku nebude na turnajích nijak tolerováno. 

Trestem za krádež je diskvalifikace z turnaje. Pořadatel turnaje je navíc oprávněn vyzvat viníka k 

opuštění turnajových prostor a dle vlastního uvážení i vyrozumět policii. 

NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ – PODVÁDĚNÍ  

Hráči mají plné právo očekávat v průběhu turnaje čestné a vyvážené zacházení. Pokud někteří hráči 

porušují pravidla s cílem získat nějakou výhodu, dopouštějí se jasného podvodu. Trestný je už samotný 

pokus o podvod bez ohledu na to, zda byl úspěšný. Může se jednat například o následující případy 

chování: 

 Špehování, snaha hráče o sledování vlastního zápasu v diváckém režimu nebo pokus získat 

informace od osoby, která zápas sleduje 

 Jakýkoliv pokus o úpravu klienta League of Legends, hraní s neoficiálním klientem League of 
Legends nebo hraní se softwarem, který poskytuje dodatečné informace, jež nejsou poskytovány 
běžným způsobem v herním klientovi, například: 

o Úprava oddálení herní kamery 
o Grafické rozhraní pro snadnější zasazování smrtících úderů nebo upozornění na dostřel 

věže  
o Automatické ukazatele času zobrazující, kdy dojde k opětovnému objevení příšer v 

džungli 

Některé externí programy ovšem nejsou považovány za podvádění. Sem spadají například 
následující: 

o TeamSpeak, Ventrillo, Skype a další programy pro VOIP 
o Ovladače a software pro klávesnici/vybavení 
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 Vydávání se na turnaji za jiného hráče, hraní pod falešným jménem, hraní pod cizím jménem 

vyvolávače nebo sdílení účtu 

 Pokusy o poškození nebo úpravu vybavení s cílem vynutit si přerušení hry, zdržení turnaje nebo 

jakoukoliv jinou výhodu 

Zneužití nebo záměrné využití jakékoliv chyby ve hře s cílem získat výhodu. Mezi zneužití chyb 

spadají mimo jiné tyto případy: chyby při nakupování předmětů, chyby v interakci neutrálních 

příšer, chyby v chování schopností šampionů nebo jakékoliv jiné funkci. Zvážení konkrétní 

situace je vždy na rozhodčích. 

 

Trestem za podvádění je diskvalifikace z turnaje. 
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PŘÍLOHA A: DOPORUČENÉ POSTUPY 

ORGANIZÁTOŘI TURNAJE  

Jsi-li organizátorem turnaje, je tvým cílem uspořádat zábavný, plynulý a úspěšný turnaj, který si užijí 

hráči, diváci i rozhodčí. Aby se ti to povedlo, je nutné mít na paměti následující zásady: 

 Hovoř s hráči: Je nesmírně důležité s hráči často komunikovat, aby byli informováni o všech 

dobrých i špatných zprávách, které mohou ovlivňovat průběh jejich bojů. 

 Počítej se vším: Nikdy nemůžeš vědět, co všechno se v průběhu turnaje seběhne. Radši tedy 

počítej se všemi možnými eventualitami a měj po ruce nějaký záložní plán pro případ, že by se 

všechno zvrtlo. 

 Měj starost o hráče mezi hlavními prioritami: Měj soustavně na mysli, jaké informace mají hráči 

k dispozici, a dělej vše pro to, aby byl chod turnaje i řešení případných komplikací zcela 

transparentní. Jakožto organizátor máš přístup k mnohem více informacím než účastníci, takže 

se musíš starat o to, aby se potřebné informace dostaly i k ostatním a hráči nebyli zmatení.  

PŘIŘAZOVÁNÍ STRAN  

Existuje mnoho způsobů, jak přiřazovat strany. Podstatné ovšem je, aby byla příslušná metoda 

oznámena hráčům dopředu. 

 Náhodně: Tato metoda je férová a nabízí minimum prostoru pro protežování a předpojatost. 

 Předchozí výsledky: Nabídnutí možnosti výběru týmu, který v předchozím zápase nebo 

kvalifikačním kole dosáhl lepšího (nebo horšího) výsledku je další férový a snadný způsob, jak 

přiřazovat strany a dát hráčům bonus za předchozí výhru nebo vyrovnat skutečnost, že jsou 

outsideři. 

 Dle umístění: Použití umístění týmů v lize je dalším férovým způsobem, jak nabídnout výhodu 

lépe či hůře umístěným týmům. 

NAHLAŠOVÁNÍ SÉRIÍ  

Jednou z nejdůležitějších věcí, bez které se tvůj turnaj neobejde, je jasný a jednoduchý způsob, kterým 

budou hráči nahlašovat výsledky. Tento postup musí být spravedlivý a snadno ověřitelný. Zde jsou 

některé ozkoušené a spolehlivé metody: 

 Nech si výsledky nahlašovat od vítězného i poraženého týmu, aby je bylo možné vzájemně 

porovnat 

 Nech oba týmy odeslat informace, které není snadné zfalzifikovat, například snímky obrazovky z 

pozápasového lobby 
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 Měj připravený postup případ, kdy nebudou zaslané informace v pořádku nebo výsledky někdo 

zpochybní 

 

PŘÍLOHA B: TECHNICKÉ  PROBLÉMY 

 

1. Zkontroluj, zda všechna síťová připojení fungují 
a. Wifi a ethernetová síťová připojení 

 
2. Hra je na všech turnajových počítačích nainstalována a aktualizována na nejnovější verzi  

a. Pokud není hra nainstalována, nainstaluj její nejnovější verzi a nastav u ní správný region 
 

3. Zakaž služby automatické aktualizace 
a. Java 
b. Flash 
c. Windows 
d. iTunes 

Důvod: Mnohé z těchto služeb mohou přerušit hru minimalizováním jejího okna.  Svou 
automatickou aktualizací také mohou zatěžovat přenosovou kapacitu linky a RAM. 

 
4. Vypni všechny aplikace spouštějící se po startu, které nejsou nezbytně zapotřebí 

a. Ctrl-Alt-Del -> spusť Správce úloh -> zkontroluj procesy 

Důvod: Po naběhnutí systému se může automaticky spustit celá řada aplikací, které mohou 
zbytečně zatěžovat procesor a RAM. 

5. Změň nastavení počítače na „Vysoký výkon“ 
a. Ovládací panel \ Systém a zabezpečení \ Možnosti napájení 

Důvod: Počítač bude spotřebovávat více energie, ovšem ve prospěch vyššího výkonu. 

6. Vypni upozornění Centra akcí Windows 
a. Ovládací panel \ Systém a zabezpečení \ Centrum akcí \ Změnit nastavení Centra akcí 

Důvod:  Upozornění Centra akcí Windows mohou minimalizovat okno s hrou a přerušit tak 
hru. 

7. Proveď vyčištění a defragmentaci disku 

Důvod: Zajistíš tím maximální výkon počítače. 

8. Proveď zátěžový test počítače 

Důvod: Testem zjistíš, zda grafický čip počítače poběží ve hře na plnou kapacitu. 

9. Zkontroluj, zda jsou na počítači připravena zvuková zařízení a VOIP 
a. Ozkoušej vstup mikrofonu a zvukový výstup  
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b. Nainstaluj běžné programy pro VOIP (Skype, Mumble, Ventilo, TeamSpeak, atd.)  
c. Ověř, zda tento software neovlivňuje latenci hry 

 
Důvod: Hráči mohou potřebovat VOIP systém pro vzájemnou komunikaci ve hře. 

PŘÍLOHA C: POSÍLÁNÍ HLÁŠENÍ RIOTU  

PŘIPOMÍNKY A OTÁZKY  

Chceš-li nám poslat nějaké připomínky, zpětnou vazbu nebo se na něco zeptat, nabízí se ti několik 
různých možností podle toho, co konkrétně potřebuješ.  Mnohé otázky ti může zodpovědět organizátor 
turnaje. S dotazy ohledně pravidel a řízení turnaje se můžeš obrátit na rozhodčího.  Máš-li otázky 
ohledně témat, jež nespadají do kompetencí organizátorů turnaje (nebo chceš-li nám sdělit, jak turnaj 
probíhal) kontaktuj nás prosím napřímo. 

Budeš-li využívat některý z těchto kontaktů, přilož prosím následující informace: 

 Tvoje jméno 

 Tvoje jméno vyvolávače 

 Tvoje e-mailová adresa 

 Jedinečné ID turnaje, ke kterému se tvoje otázka nebo komentář vztahuje 

 Tvoje připomínka/otázka 

KAM POSÍLAT PŘIPOMÍNKY A ZPĚTNOU VAZBU  

OBRAŤ SE NA ORGANIZÁTORA TURNAJE, CHCEŠ-LI: 

d. Poskytnout zpětnou vazbu k turnaji 
e. Zeptat se na něco ohledně konkrétního turnaje, které ses účastnil(a) nebo který jsi 

sledoval(a) 
f. Zeptat se na něco ohledně cen 

 OBRAŤ SE NA ROZHODČÍHO, CHCEŠ-LI: 

c. Vyjasnit si něco ohledně řízení turnaje 
d. Položit nějaký obecný dotaz ohledně pravidel turnaje 

OBRAŤ SE NA RIOT, POKUD: 

e. Tvůj problém nespadá do kompetencí organizátora turnaje ani rozhodčího 
f. Chceš nám poskytnout zpětnou vazbu k turnaji, rozhodčímu nebo organizátorovi 
g. Chceš požádat o ceny pro svůj turnaj 
h. Máš otázky ohledně pravidel a řízení, na které ti organizátor nedokáže odpovědět 

SEZNAM KONTAKTŮ NA RIOT 

Hráčská podpora League of Legends  

https://support.leagueoflegends.com/home 

https://support.leagueoflegends.com/home
http://beta.na.leagueoflegends.com/en/community/prized-events
https://support.leagueoflegends.com/home%20/t%20_blank
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PŘÍLOHA D: DOPORUČENÍ PRO RŮZNÉ TURNAJOVÉ SYSTÉMY 

JEDNODUCHÝ VYŘAZOVACÍ SYSTÉM 

Jednoduchý vyřazovací systém je turnajová struktura, ve které se spolu utkávají dvojice týmů a do 

dalšího kola postupuje vždy pouze vítěz. Tým, který prohraje, při použití tohoto formátu vypadává z 

turnaje. 

Mezi výhody jednoduchého vyřazovacího systému patří: 

 Snadná organizace 

 Nejrychlejší, nejméně náročný způsob určení vítěze turnaje  

 Snadná pochopitelnost pro hráče 

Mezi nevýhody patří: 

 Týmy, které z turnaje vypadnou v jeho úvodu, mohou být nespokojené s jeho průběhem 

 Kvůli náhodnému rozlosování mohou favorité vypadnout již v úvodních kolech 

 Náhodné rozlosování klade větší důraz na dodržení přesného harmonogramu než na herní 
dovednosti 

Jednoduchý vyřazovací systém lze použít, pokud je počet týmů mocnina 2 (8, 16, 32, 64 apod.) Nemá-li 

organizátor plný počet týmů, musí potřebnému počtu týmů přidělit v první kole volné losy (automatické 

výhry). Jen tak lze zajistit, že se v následujících kolech střetnou vždy dva týmy z kola předchozího.  

Rozřazení týmů v prvním kolem (rozlosování) může být náhodné nebo vycházet z nějakého předem 

stanoveného kritéria, které organizátor oznámí. U většiny samostatných turnajů probíhá rozlosování 

náhodně. Některé turnaje však jednoduchý vyřazovací systém kombinují s předem určeními podmínkami 

pro rozlosování. Těmito podmínkami je většinou relativní umístění týmů v předchozím turnaji (nebo v 

některé z jeho dřívějších fází), případně relativní hodnocení schopností hráčů (které bylo určeno jiným 

systémem ještě před rozlosováním). 

Rozlosovat hráče lze třemi základními způsoby. Jejich cílem je v zásadě to, aby se první dva nejvýše 

nasazené týmy setkaly až ve finále a žádný z favoritů tak nebyl vyřazen předčasně. Například ve skupině 

složené z osmi týmů s hodnotou nasazení 1 až 8 je díky níže uvedenému rozřazení zajištěno, že pokud 

žádný z outsiderů nepodá nečekaně vynikající výkon, setká se dvojice nejvýše nasazených družstev v 

závěru turnaje: 

1. nasazený proti 8. nasazenému 

4. nasazený proti 5. nasazenému 

3. nasazený proti 6. nasazenému 

2. nasazený proti 7. nasazenému 
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DVOJITÝ VYŘAZOVACÍ SYSTÉM 

Dvojitý vyřazovací systém je turnajová struktura, ve které se spolu utkávají dvojice týmů, přičemž vítěz 

postupuje dál a poražený přechází do turnajové větve pro poražené. Celky v turnajové větvi pro 

poražené bojují s ostatními týmy, které byly vyřazeny z větve vítězů. V posledním utkání se střetne 

neporažený tým z větve vítězů s posledním týmem, který dosud zůstal ve větvi pro poražené. Pokud 

nějaký tým prohraje sérii ve větvi pro poražené (tedy již podruhé v turnaji), je z turnaje vyřazen. 

Mezi výhody dvojitého vyřazovacího systému patří: 

 Snadná organizace oproti švýcarskému systému nebo skupinám 

 Snadná pochopitelnost pro hráče 

Mezi nevýhody patří: 

 Větší časová náročnost než jednoduchý vyřazovací systém 

Dvojitý vyřazovací systém lze použít, pokud je počet týmů mocnina 2 (8, 16, 32, 64 apod.) Nemá-li 

organizátor plný počet týmů, musí potřebnému počtu týmů přidělit v první kole volné losy (automatické 

výhry). Jen tak lze zajistit, že se v následujících kolech střetnou vždy dva týmy z kola předchozího. Volné 

losy by měly být rozděleny náhodně napříč všemi týmy. 

ŠVÝCARSKÝ SYSTÉM  

Švýcarský systém je turnajová struktura, ve které spolu týmy bojují v předem určeném počtu kol. V 

prvním kole jsou týmům přiřazeni soupeři náhodně. V dalších kolech je přiřazení týmů také náhodné, ale 

pouze z množiny celků s obdobnou bilancí. Na rozdíl od jednoduchého nebo dvojitého vyřazovacího 

systému zde není žádný konkrétní bod, ve kterém by došlo k vyřazení týmu z turnaje. Místo toho mohou 

týmy samy kdykoliv odstoupit nebo se naopak zúčastnit všech kol až do skončení turnaje. 

Mezi výhody švýcarského systému patří: 

 Všichni účastníci hrají po celou dobu turnaje 

 S výjimkou prvního kola bojují týmy proti obdobně schopným celkům 

 Turnaj poskytne poměrně přesné pořadí všech účastníků turnaje, tedy i od druhého místa níže 

Mezi nevýhody patří: 

 Bez pomoci specializovaného softwaru je organizace poměrně náročná  

 Vysvětlení pravidel je obtížnější než v případě jednoduchého nebo dvojitého vyřazovacího 
systému 

Při dostatečném počtu kol často ze švýcarského systému vyjde jeden neporažený vítěz, přičemž o pořadí 

ostatních celků za ním musí rozhodnout řada speciálních kritérií. Bez dodatečného play-off se tak z 

turnaje de facto stává jednoduchý vyřazovací systém. Z tohoto důvodu se švýcarský systém většinou 

používá v kombinaci s jednoduchým vyřazovacím pavoukem. Švýcarským systémem je v takovém 
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případě určeno osm nejlepších týmů, které postoupí do vyřazovací fáze hrané jednoduchým vyřazovacím 

systémem. 

SKUPINOVÝ SYSTÉM 

Skupinový systém představuje turnajovou strukturu, ve které jsou týmy rozdělené do několika skupin, v 

nichž hraje každý s každým, a to buď jednou, nebo i vícekrát. Nejlepší týmy z každé skupiny následně 

postupují do další turnajové fáze – typicky jednoduchého nebo dvojitého vyřazovacího systému. 

Mezi výhody skupinového systému patří: 

 Díky většímu počtu zápasů ve skupinách záleží více na schopnostech týmů a méně na náhodném 
rozlosování 

Mezi nevýhody patří: 

 Tento formát je časově nejnáročnější 

 Naplánování a správa skupinové fáze může vyžadovat speciální software, aby bylo zajištěno 
správné vyhodnocení a interpretace výsledků 

 Hráči mohou mít pocit, že během skupinové fáze nemají možnost zahrát si proti všem 
účastníkům turnaje 

Velikost skupin přímo ovlivňuje dobu, kterou si turnaj vyžádá. Za předpokladu, že má tým odehrát zápas 

proti všem ostatním členům své skupiny, je počet kol vždy N -1, kde N je počet celků ve skupině. Na 

druhou stranu, prožitek z turnaje může být negativně ovlivněn malou velikostí skupin, jelikož v takové 

situaci mohou mít hráči pocit, že neměli šanci změřit své síly s většinou ostatních soutěžících.  

Skupiny mohou být sestaveny náhodně nebo dle předem daných kritérií, která organizátor turnaje v 

předstihu oznámí. Těmito podmínkami je většinou relativní umístění týmů v předchozích turnajích (nebo 

v dřívější fázi aktuálního turnaje), případně relativní hodnocení schopností hráčů (které bylo určeno 

jiným systémem ještě před rozlosováním skupinové fáze turnaje). 

 


