
e-Mistrovství ČR v lyžování 
14. 4. – 21. 4. 2020 

 

e-Mistrovství ČR v lyžování se uskuteční od 14. 4. do 21. 4. 2020. Během tohoto období se ve hře Ski 

Legends budou pravidelně konat speciální eventy pod názvem MISTROVSTVÍ ČR. V těchto eventech 

bude možné získávat body do průběžně aktualizovaného žebříčku, který najdete ZDE. Eventy, které se 

započítávají do žebříčků probíhají během celého dne a opakují se v pravidelných intervalech celý týden. 

Žebříčky nebudou dostupné přímo ve hře. Aktualizace žebříčků zveřejněných na webových stránkách 

www.czech-ski.com probíhá jednou za hodinu.  

Zúčastnit se může každý, potřeba je jen zdarma stáhnout hru Ski Legends do mobilních zařízení 

(podporuje iOS i Android), jednoduše vytvořit profil vašeho závodníka a pustit se na virtuální svah. Po 

několikaminutovém tréninku potřebném pro pochopení hry a získání základních herních dovedností 

dosáhnete na rank 2 a z něj už máte dveře na mistrovství ČR otevřeny dokořán. 

Pravidelně se vám budou sami nabízet eventy nazvané MISTROVSTVÍ ČR. Soutěžit se bude dohromady 

v pěti kategoriích. Jedna pro každou ze čtyř disciplín (slalom, obří slalom, Super-G, sjezd) a další 

kategorie je „Celkový e-mistr ČR v alpském lyžování“, ve které se sčítají body ze všech čtyř disciplín. Pro 

ty nejlepší ze všech kategorií jsou připraveny ceny v celkové hodnotě přesahující 20 000 Kč. 

Soutěží se v 5 kategoriích:  

 Slalom  

 Obří slalom 

 Super-G 

 Sjezd 

 Celkový e-mistr ČR v alpských disciplínách (součet bodů z prvních 4 kategorií) 

Soutěží 2 skupiny hráčů: 

 Hráči z České republiky 

 Hráči z celého světa (obsahuje i hráče z České republiky) 

Hráči z České republiky přitom soutěží o titul Celkový e-mistr ČR v alpských disciplínách, tituly 

v jednotlivých disciplínách a o věcné ceny. Jejich přesný výčet a sytém odměňování naleznete ZDE.  

V rámci jednotlivých kategorií získávají hráči na prvních deseti pozicích také odměny v Gemech (herní 

měna). Tyto odměny získávají hráči v obou skupinách (česká i celosvětová) ve všech 5 kategoriích: 

1. místo: 7500 gemů 

2. místo: 4750 gemů 

3. místo: 3750 gemů 

4. místo: 3000 gemů 

5. místo: 2000 gemů 

6. místo: 1500 gemů 

7. místo: 1000 gemů 

8. místo: 750 gemů 

https://www.czech-ski.com/ski-legends/
http://www.czech-ski.com/
https://www.czech-ski.com/ski-legends/#data


9. místo: 500 gemů 

10. místo: 250 gemů 

Ceny v gemech mezi kategoriemi se mohou sčítat, ceny mezi skupinami se sčítat nemohou.  

Dodatečná pravidla: 

 Hodnotné ceny můžou získat jen hráči z České republiky, o ceny v gemech soutěží hráči z celého 

světa. 

 Do žebříčků se počítají jen body, které hráči získají v eventech s názvem MISTROVSTVÍ ČR. 

 Na konci šampionátu se udělí ceny nejlepším českým hráčům v jednotlivých kategoriích. 

 V případě úspěchu hráče a vzniku jeho nároku na cenu je nevyhnutné, aby za účelem převzetí 

ceny kontaktoval Svaz lyžařů ČR prostřednictvím e-mailu media@czech-ski.com, který hráče 

následně vyzve k poskytnutí osobních údajů potřebných k předání ceny. Osobní údaje 

poskytnuté Svazu lyžařů ČR na tento účel budou použité výlučně pro zaslání ceny a po jejím 

odeslání budou odstraněny.  

 V případě jakýchkoliv porušení všeobecných obchodník podmínek hry Ski Legends si PowerPlay 

Studio, jež je zřizovatelem hry, vyhrazuje právo na vyřazení soutěžícího z žebříčku. 

 V případě, že se celkovým vítězem stane osoba mladší 18 let, hlavní cenu v podobě vozidla 

Toyota zapůjčeného na víkend může nárokovat pouze zákonný zástupce nezletilého. 

 

Systém bodování v eventech: 

Body získané v eventech MISTROVSTVÍ ČR a své postavení v žebříčcích si hráči mohou průběžně 

kontrolovat ZDE. Každá kategorie má přitom svou tabulku. Body do tabulky hráči získají až ve chvíli, 

kdy ve hře proběhne vyhodnocení daného eventu. V eventech se boduje podle klíče, který naleznete 

ZDE. 

Rozvrh eventů: 

V tabulce ZDE vidíte seznam eventů, ve kterých soutěžící mohou získávat body. Tyto eventy se 

opakují každý den. 

Systém odměňování a přehled cen pro výherce 

ZDE  

O hře Ski Legends 

Ski Legends je free-to-play sportovní simulace, která hráči umožní prorazit do zasněženého světa 

alpského lyžování. Je komerčně nastaveným projektem a obsahuje monetizační prvky. Pro potřeby e-

mistrovství ČR Ski Legends provedl ve hře změny tak, aby maximálně eliminoval vliv monetizačních 

prvků v soutěži o titul. Všechny eventy, ve kterých se dají sbírat body do žebříčků, jsou zpřístupněny 

zdarma.   

 

Podmínky soutěže: 

Další podrobnosti jsou stanoveny v dokumentu „PODMÍNKY SOUTĚŽE E-MISTROVSTVÍ ČR V ALPSKÉM 

LYŽOVÁNÍ, který je uveřejněn ZDE. 
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