
 

PREDATOR LEAGUE MONGOLIA 2020 

DOTA 2 ТӨРЛИЙН МОНГОЛ ДАХЬ СОНГОН 
ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭНИЙ ЖУРАМ  
 

1. Тэмцээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл   
 

 ASIA PACIFIC PREDATOR LEAGUE 2020-д Монгол улсыг төлөөлөн оролцох багийг 
тодруулах тэмцээн 2019 оны 11-р сарын 2 – 12-р сарын 13-ны өдрийн хооронд 
зохион байгуулагдах болно.  

 Нийт 32 баг оролцоно.  
 Эхний шат онлайн шалгаруулалт 32 баг нийт хасагдах журмаар өрсөлдөнө.  
 Эхний шатанд багууд хэсэгтээ Bo1-оор өрсөлдөх шилдэг 8 баг сүүлийн шатандаа 

үлдэнэ. 
 Хоёр дахь шат буюу шилдэг 8 баг 2 хэсэгт хуваагдаж өрсөлдөх бөгөөд хамгийн 

өндөр оноо авсан буюу хэсэг тус бүрийн 1, 2-оор шалгарсан багууд Тоглолтын 
хувиар гаргах  

 Bracket-д орж 3, 4-т шалгарсан багууд Lower Bracket-д орно. Багууд BO3-аар 
өрсөлдөх бөгөөд Opening Matches, Winners' Match, Losers' Match, Decider Match 
хийх болно.  

 Playoff шатанд 2 Bracket-д багууд ээлжсэн өрсөлдөх бөгөөд Upper Bracket орсон 
багууд давуу эрхтэй байх бөгөөд 1 ялагдвал Lower Bracket-д унж дахин өрсөлдөх 
боломжоо халдалж үлдэх бөгөөд финалд шалгархын тулд 3 ялалт байгуулах 
шаардлагтай бол Lower Bracket-д орсон багууд Deathmatch хийж дунджаар 5 – 7 
ялалт байгуулж байж финалд үлдэх боломжтой.  

 Финалын тоглолт BO5-аар өрсөлдөх болно.  
2. Тэмцээний бүртгэл: 

 Тэмцээний бүртгэл 2019 оны 11-р сарын 11 – ээс 11-р сарын 20-ны хооронд 
www.predator-league.com вэбсайтаар явагдана 

 Бүртгэлийн хураамж байхгүй 
 Бүртгэлийн үндсэн шалгуурууд 

o Багийн дундаж ммр  
o Predator League 2020 Монгол дахь сонгон шалгаруулалтанд  11-р сарын 

10 – 12-р сарын 15-ны хооронд тэмцээнд тасралтгүй оролцох боломжтой 
байх 

o 2-р сарын 18 – 22-ны хооронд Филиппин улсад болох Asia Pacific Predator 
League 2020 тэмцээнд багаараа оролцох боломжтой байх гэсэн гол 
шалгуур байна.  

 Онлайнаар бүртгүүлэхэд шаардагдах материал: 
o Багийн нэр,  
o Багууд заавал 5 хүн бүртгүүлэх бөгөөд +1 гишүүн бүртгүүлж болно, 
o Багийн гишүүд овог, нэр, утасны дугаар, цахим хаяг,   
o Багийн дундаж ммр,  

 
3. Тэмцээний журам  



 Тэмцэний энхний шат онлайнаар болно. Singapore сервер дээр тоглоно.  
 Хоёр дахь шат лангаар явагдах бөгөөд хэсгийн тоглолтууд тэмцээний зохион 

байгуулагчдын бэлдсэн цахим спортын төв дээр болно. Playoff-ийн тоглолтууд мөн 
адил зарчимаар явагдана  

 Багууд яг тохирсон хувиарын дагуу тоглох бөгөөд тоглолт эхлэхээс 30 минутийн 
өмнө тамирчид бэлтгэлээ хангасан байна.  

 Багийн нэг л гишүүн цагаа бариагүй тохиолдолд тухайн баг шууд хасагдана.  
 Бусад багуудаа хүндэтгэж ёс бус, үг хэллэг хэрэглэхийг хориглоно. 
 Ямарваа нэгэн нэмэлт программ (Cheat, code) ашилаж болохгүй мөн өөрийн 

бүртгүүлсэн нэр болон багийн TAG-аа зүүж тоглоно. Дээрх дүрмийг зөрчсөн 
тохиолдолд багуудыг хасах болно.  

  
4. Тоглоомын горим  

 Game Mode: Captain Mode 5 vs 5  
 Toss Coin Automatic  
 Watch Delay 5 minute 
 3 удаа pause авах боломжтой 
 GG зарлавал шууд хожигдсонд тооцно. Андуурсан бол шууд pause авна тэр дор 

админд мэдэгдэнэ.  
 Багууд тоглоомон дундуур хамгийн уртдаа 5 минутийн завсарлага авна. Техникийн 

саатал гарсан тохиолдолд энэ хугацаа үйлчлэхгүй.  
 Тоглолтууд дундаа 10 мин хүртэл завсарлаж болно.  

 
5. Шагнал урамшуулал  

 Нийт шагналын сан 6,000,000 төргөг  
1-р байр нийт шагналын сангийн 50% + Asia Pacific Predator League 2020 оролцох 
эрх  
2-р байр нийт шагналын сангийн 25% 
3-р байр нийт шагналын сангийн 15% 
4-р байр нийт шагналын сангийн 10%  

 
 

 

 

 

 

 

 


