Vigtige datoer og information
vedr. deltagelse i Ung-ligaen i
Yousee eSportligaen
Er deltagelse i en liga noget for jer?
•
•
•
•
•
•

Yousee eSportligaens sæson 4 afvikles fra oktober 2020 - maj 2021
Yousee eSportligaen tilbyder kontinuerlige kampe fordelt ud over hele sæsonen
Der afvikles mellem 15 - 21 kampe (afhængigt af niveau række)
Der afvikles ikke kampe i jule, vinter og påskeferien.
Vi afvikler kampe på alle niveauer
Alle kampe foregår online imod alle modstandere

Hvilke spil kan vi deltage i?
CS:GO (5v5)
Fortnite (duo)
Hvornår spilles kampene?
CS:GO - Onsdag kl. 16:00 (ca. 2 timer)
Fortnite - Torsdag kl. 16:00 ( ca. 1 time)
Det er dog igennem systemet muligt at forslå andre tider og datoer.
-O-

Valg af niveau

Yousee eSportligaen er opdelt i to niveau rækker. Vi har lavet en pokalrække for de bedste og
mest ambitiøse hold og en bredderække for de nye og mindre øvede hold. Det har vi gjort for at
skabe flere jævnbyrdige kampe.
Pokalrækken:
Pokalrækken er for de hold som gerne vil kæmpe om at kvalificere sig til ung-mesterskabet . Her
kæmper de bedste hold og niveauet er højt. Pokalrækken er delt op i fem grupperunder af 3 ugers
varighed. Efter hver grupperunde er der op- og nedrykning mellem 1. og 2. division og de bedste
hold tildeles point alt efter deres placering. Når sæsonen er slut inviteres de hold med flest point
til finalerne og den endelige kamp om pokalen og ung-mesterskabet.
Deadlines for tilmelding til pokalrækken
Grupperunde 1 : Søndag d. 12/10 - 2020
Grupperunde 2 : Søndag d. 8/11 - 2020
Grupperunde 3 : Søndag d. 17/1 - 2021
Grupperunde 4 : Søndag d. 21/2 - 2021
Grupperunde 5 : Søndag d. 28/3 - 2021
Kvalificerer man sig til mesterskaberne, så afvikles de i kristihimmelfartsferien.
Tilmeldingen til Pokalrækken er altid åben, men kan dog først komme med i næstkommende
grupperunde.

Bredderækken:
I bredderækken kan alle være med og derfor lægger eSportligaen meget vægt på inddele holdene
i niveauer. Med andre ord, så skal bredderækken være for alle - uanset niveau. Bredderækken er
opdelt i 3 selvstændige liga-turneringer. Hver liga-turnering består af 5 ugers gruppespil, efterfulgt
af 2 ugers slutspil, hvor der tilsidst kåres en vinder.
Tilmelding til bredderækkens liga-turneringer åbner:
Efterårs-liga : Mandag d. 14/9 - 2020
Vinter-liga : Mandag d. 30/11 - 20210
Forårs-liga : Mandag d. 1/3 - 2021
Deadlines for tilmelding til bredderækken
Efterårs-liga : Søndag d. 12/10 - 2020
Vinter-liga : Søndag d. 17/1 - 2021
Forårs-liga : Søndag d. 28/3 - 2021
-O-

Hvad koster det?

CS:GO:
Et hold med op til 10 spillere.
Fri udskiftning af spillere hele sæsonen.
kr. 975,kr. 495,-

Holdlicens gældende for hele sæsonen (Pokal og bredderække)
Holdlicens gældende for en liga-turninger i bredderækken f.eks. Vinterligaen

Fortnite:
Et hold med op til 5 spillere.
Fri udskiftning af spillere hele sæsonen.
kr. 500,kr. 250,-

Holdlicens gældende for hele sæsonen (Pokal og bredderække)
Holdlicens gældende for en liga-turninger i bredderækken f.eks. Vinterligaen
-O-

Hvordan tilmelder du dig?
1.

Opret dit hold HER. Hvis du allerede har et hold, så gå til step 5.
Opret en organisation og herefter et hold under knappen "administrer hold".

2.

Klik på "rediger hold" og accepter/inviter spillere til dit hold. Hver spiller skal have oprettet
deres egen spillerprofil.

3.

Når alle spillere er på holdet og har indtastet deres spil ID og niveau (kun CSGO)** går du
videre til step. 5.

4.

Klik på "rediger hold" og find UNG i venstre side under “Åbne ligaer”

5.

Klik på “tilmeld" ud for den liga I gerne vil deltage i.

6.

Vælg imellem 2 typer af licenser. Enten Sæsonlicens til alle turneringer eller en
turneringslicens til liga-turneringer. Når din licens er betalt, så er du tilmeldt. God
fornøjelse!** Har du brug for hjælp til oprettelse, invitation af spillere, spiller ID etc, så tjek
vores guide og FAQ.

Nyttige links

Generelle regler for deltagelse
CS:GO regler
Fortnite regler
Ung-liga information

Brug for hjælp, har spørgsmål eller lign?
Skriv til: info@esportligaen.dk
Ring til: Tlf. 9395 1337

