FAQ Liga Akademicka
Kiedy startuje sezon Ligi Akademickiej?


Liga Akademicka podzielona jest na dwa sezony – letni oraz zimowy. Sezon letni startuje od
marca/połowa marca, sezon zimowy startuje od listopada. Sezon zasadniczy zawsze
poprzedzony jest okresem rekrutacyjnym oraz kwalifikacjami (luty/połowa lutego,
październik).

Ile trwa sezon LA?


Sezon ligowy trwa 8-9 tygodni. 6 pierwszych tygodni to faza grupowa, następnie gramy
playoff.

Jak dołączyć do Ligi Akademickiej?


W lidze mogą brać udział tylko i wyłącznie studenci, którzy mają potwierdzony status
studenta w całym okresie trwania danego sezonu. Do ligi można dołączyć podczas rekrutacji
w sezonie letnim lub zimowym. W przypadku konkurencji drużynowych, cały skład musi być
złożony ze studentów tej samej uczelni. W przypadku konkurencji indywidualnych, wystarczy
zgłosić się podczas naboru.

Czy w przypadku mniejszych uczelni możemy złożyć team ze studentów różnych uczelni?


Nie. Fundamentem Ligi Akademickiej jest rywalizacja międzyuczelniana, dlatego nie
dopuszczamy miksów.

Jak wyglądają kwalifikacje do Ligi Akademickiej?


Jeśli jest więcej niż jeden zespół (lub kandydat w kategorii indywidualnej) z danej uczelni,
wówczas rozgrywane są wewnętrzne kwalifikacje, które wyłaniają najsilniejszą ekipę z danej
uczelni. Jeśli studenci się porozumieją pomiędzy sobą i wybiorą skład na podstawie dyskusji,
wówczas dany team wchodzi do kwalifikacji ogólnokrajowych. Ważne! Wszyscy kapitanowie
zgłoszonych drużyn muszą potwierdzić, że zgadzają się na takie rozwiązanie. Drugim etapem
kwalifikacji jest poziom ogólnopolski. W przypadku, gdy jest zgłoszonych więcej drużyn niż
slotów w sezonie, gramy kwalifikacje pomiędzy drużynami. Zwycięzcy wchodzą do sezonu
zasadniczego.

Ile drużyn gra w sezonie Ligi Akademickiej?


16. Z tym, że trzy sloty są zarezerwowane dla drużyn, które zajęły miejsca 1-3 w poprzednim
sezonie. Dlatego, realnie jest 13 slotów do dyspozycji, chyba, że wprowadzamy nowy tytuł,
wówczas wszystkie 16 slotów pozostaje do obsadzenia.

Ilu zawodników gra w kategoriach indywidualnych?


16 lub 32.

Czy w kategorii indywidualnej np. Starcraft2, jest możliwość aby było więcej reprezentantów z
jednej uczelni?



Nie. W kategoriach indywidualnych również może być tylko jeden reprezentant z danej
uczelni. Traktujemy zawodnika jako jednoosobowy team.

Gdzie wysyłać zgłoszenia do Ligi Akademickiej?


Wraz ze startem sezonu rekrutacyjnego będzie udostępniony formularz na stronie ligowej
www.ligaakademicka.pl . Tylko zgłoszenia nadesłane przez ww. formularz będą brane pod
uwagę.

Jak wygląda harmonogram rozgrywek?


Szczegółowy harmonogram zostaje podany po kwalifikacjach, wówczas rozpisana jest faza
grupowa i playoff na poszczególne dni. Terminy są niezmienne. Mecze zawsze startują od
godziny 18:00. Dni poszczególnych lig są ustalone z góry, np. liga Overwatch będzie grana w
czwartki i piątki przez cały sezon.

Gdzie można oglądać rozgrywki ligowe?


Wszystkie mecze są streamowane i komentowane na kanale ligowym –
www.twitch.tv/ligaakademicka , według harmonogramu, który pokrywa się z
harmonogramem sezonu.

