
Organizace TTR Fight Club

1) VŠEOBECNÉ INFORMACE

 1.1) Do zápasů se nastupuje za vlastním vytvořeným fighterem, který je pojmenován reálným
jménem hráče

 1.2) Zápasy  budou  ve  váhové  kategorii  Light  Heavyweight.  (V  případě  většího  množství
fighterů může být zřízena druhá váhová kategorie.)

 1.3) Zápasy probíhají bez viditelného Fighter HUD u obou fighterů. (stamina, health bary)

 1.4) Zápasy na galavečerech je POVINNÉ streamovat (stačí jeden z dvojice).

 1.5) Je DOPORUČENÉ mít internetové kabelové připojení.

 1.6) Vedení si vyhrazuje právo na změnu pravidel, kdy změna pravidel bude zveřejněna  na
webu TTR.

2. INFORMACE K FIGHTERŮM

 2.1) Každý si zvolí individuální specializaci fightera, která bude platná na dobu NEURČITOU.

 2.2) Změna specializace bude možná pouze po dohodě s vedením.

 2.3) Je  ZAKÁZANÉ používat nerealistické pokrývky hlavy, masky, trička a doplňky, které by
kazily dojem.

 2.4) Rukavice a šortky jsou povoleny dle individuálního uvážení.

 2.5) Každý fighter musí mít pevně daný tmavý nebo světlý odstín šortek. Jako šampion musí
nastupovat ve zlatém odstínu.

3. GALAVEČERY

 3.1) Zápasy na galavečeru budou vybírány vedením, dle svého vlastního uvážení, na základě
úspěšnosti každého zápasníka.

 3.2) Vedení si vyhrazuje právo na případné změny v seznamu účastníků.

 3.3) Časový harmonogram a seznam účastníků bude oznámen 2 týdny před galavečerem. Na
discordu, či webu TTR

 3.4) Zápasy  budou nastaveny na 3x  5  minut,  podle  klasických pravidel  MMA a v určené
váhové kategorii.



 3.5) Výsledky zápasů budou veřejně přístupné na webu TTR.

4. TITULOVÉ ZÁPASY

 4.1) Zápas o titul bude vybírán vedením, dle svého vlastního uvážení, na základě úspěšnosti a
výkonů potencionálního vyzyvatele.

 4.2) Titulového zápasu se mohou zúčastnit pouze fighteři na prvních pěti místech TOP ranku.

 4.3) Zápasník, který má v držení titulový zápas má právo odmítnout jeden nabídnutý zápas.

 4.4) Titulové zápasy budou nastaveny na 5x 5minut, podle pravidel klasických pravidel MMA
a v určené váhové kategorii.

 4.5) V případě záměrné neaktivity ze strany zápasníka, si vedení vyhrazuje právo mu odebrat
titul.

5. VYZYVATELSKÉ ZÁPASY

 5.1) Každý fighter v TOP ranku má možnost vyzvat jiného fightera v TOP ranku, nicméně
výzva musí přijít od fightera s nižším rankem. Vyzvaný fighter může tuto nabídku odmítnout.

 5.2) Pokud  vyzvaný  fighter  zápas  přijme,  vedení  rozhodne,  zda  je  takový  zápas  v  zájmu
organizace a rozhodne o případném konání zápasu.

 5.3) Pokud bude zápas odsouhlasen, odehraje se při nejbližším možném galavečeru.

 5.4) Jestliže vyzyvatel zápas vyhraje, dojde na přímou výměnu ranku obou fighterů. (Např.
TOP 14 vyzve TOP 6, zápas vedení odsouhlasí a TOP 14 vyhraje. V tom případě si TOP 14
vymění pozici s TOP 6.)

 5.5) Jestliže vyzyvatel zápas prohraje, nic se nemění.

 5.6) Fighteři mimo TOP 5 NEMOHOU vyzvat šampiona.

6. SYSTÉM RANKŮ

6.1) TOP rank

 6.1.1) TOP rank má omezený počet fighterů, kteří jsou seřazeni v ranku 1-15.

 6.1.2) Prvotní rozřazení a další postup nebo pád fighterů v TOP ranku má vedení ve své plné
moci na základě předvedených výkonů fighterů nebo na základě výzev (viz. bod 5.4)



 6.1.3) Neustálé odmítání zápasů a neaktivita, bude penalizováno pádem v ranku dle uvážení
vedení a případné vyřazení z TOP ranku.

6.2) CONTENDER série

 6.2.1) CONTENDER Série má neomezený počet fighterů, kteří nemají definovaný žádný rank.

 6.2.2) Žebříček v CONTENDER sérii je tvořen na základě získaných bodů ze zápasů. (výhra: 2
b., remíza: 1 b., prohra: 0 b.)

 6.2.3) Jestliže  nastane  shoda  bodů,  není  podmínkou,  že  se  zápasníci  utkají  spolu  v
následujícím souboji.

 6.2.4) Fighter  v  CONTENDER  sérii  musí  mít  minimálně  3  zápasy  v  sérii,  než  bude  moct
nastoupit do zápasu o zařazení do TOP ranku.

 6.2.5) Nejlepší fighteři z CONTENDER série, se utkají s posledními v TOP ranku o jejich místo v
TOP ranku. Zápasy budou na základě rozhodnutí vedení kdy a s kým.

6.3) Nováčci

 6.3.1) Nováček bude automaticky zařazen do CONTENDER série a to vždy na poslední místo.

 6.3.2) Každý nováček podstoupí tři rozřazovací zápasy. Podle nich bude umístěn do tabulky v
CONTENDER  sérii(První  zápas  s  posledním  bodovaným  v  sérii,  druhý  zápas  s  náhodným
fighterem z druhé půlky tabulky série, třetí zápas s umístěným v polovině tabulky série.)

7. Dodatečné informace

 7.1) Vedení  i diváci na streamu budou rozhodovat o fighteru galavečera.

 7.2) Pokud se bude v případech bodu 7.1 jednat o fightera z TOP ranku, při dalším zápase
dostane na výběr z dvou možných soupeřů, ze kterých si jednoho vybere.

 7.4) Pokud se bude v případech bodu 7.1 jednat o fightera z CONTENDER série, obdrží 1 bod
navíc ať prohrál nebo vyhrál.

Aktuální k 09.08. 2022
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