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Miki server
Poté, co na SMT servery začaly chodit davy tureckých hráčů, se mnoho českých a
slovenských hráčů přesunulo ke konkurenčním serverům od Mikiho. Ten disponoval celkem
pěti servery - DD, DM, assault, map editor a fun. Výhodou těchto serverů bylo, že nepatřily
žádnému klanu, proto mohl být administrační tým sestaven z profesionálnějších hráčů a nebyl
svazován příslušností ke klanu, který by server vlastnil. Mezi
nejaktivnější administrátory patřil bezesporu CzSk, který býval často Admini na Mikiho
serverech (k 13.8.):
na serveru a na webu vyřizoval prakticky všechny stížnosti od hráčů.
dNb.miki_cz (4)
Mikiho DD server měl pár sporných „nevýhod“ – mezi ně Black::.La.x.eL (3)
patřila mapa Seven Towers, která byla mezi hráči celkem oblíbena a Black::.R|oo|T< (3)
když již byla mezi možnostmi v hlasování tak téměř vždy prošla. F*C*Netahlo-3 (3)
Poté se hrála až hodinu v kuse, proto si na ni někteří stěžovali, že by N|M.|Maty|*DD* (2)
se měla smazat, nebo volali adminy, aby ji změnili. Tento problém N|M.InteliX (2)
Black::.De@dm@n (2)
s hraním jedné mapy několikrát po sobě byl nakonec vyřešen tak, že -[SAM]-SULFANcz (2)
se při hlasování limitoval počet znovuzvolení jedné mapy na dvě a dNb.Filip.dNb (2)
později se tato mapa z DD serveru přesunula na FunDD..
Black::.Marti^> (2)
dNb.SpasiBo_O (2)
SC|S4Y.CHAT (2)
MattyBRaps (2)
dNb*.*H0vaDo*.* (1)
Aldraz (1)
TPT|SiFucz" (1)
TPT|*iLonex (1)

Clan of the Clans
Na pátek 29. června 2012 uspořádal klan eXo turnaj Clan of the Clans. Do něj se
přihlásilo celkem 9 klanů, z toho jediný český nebo slovenský klan byl SAM. Systémem
turnaje byla hra všech 45 hráčů (pět za každý klan) na jedné mapě najednou s tím, že vítěz
získává bod. Každý klan si mohl vybrat jednu libovolnou DD mapu, která se hrála jen jednou
za celý turnaj. Jen pokud by po odehrání těchto základních map měly dva bodově vedoucí
klany stejný počet bodů tak se náhodně vybere mapa desátá, která rozhodne o vítězi turnaje.
Již v 18.45 se na serveru shromáždili hráči, aby se o cenné body utkali. Ze začátku
začal nejvíce bodů sbírat tým Red Foxes. Po třech kolech (a třech získaných bodech klanem
FoX) se ale všichni hráči, aniž by se nějak vzájemně dohodli, začali primárně pouštět právě
do členů tohoto týmu a tím mu zabránili v zisku dalších bodů. Bodově dohonili klan FoX jen
členové European Pro Gamers a bylo proto nutné vybrat rozhodující mapu, ve které se
poslední žijící hráč FoXu umístil před naposledy utonutým hráčem EPG a tak se mohly lišky
radovat z výhry.
Poslední mapou byl Carbon DD, vybrán týmem San Andreas Masters. S touto mapou
byly asi jediné problémy, které jsem v souvislosti s turnajem zaznamenal. Šlo o to, že klan
eXo na server umístil jen jeden z remaků této mapy a ne mapu originální. Hlavní rozdíl byl
v tom, že na místě pro vehiclechange na SWAT byla change na Bullet. Protože jsem si pro
jistotu mapy před začátkem turnaje kontroloval, tak jsem urgoval pořadatele turnaje, aby na
mapu dal SWAT s nitro pickupem, zodpovědný organizátor Punkd mojí žádosti vyhověl.
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Zde jsou k vidění detailní výsledky turnaje po mapách, u každého názvu mapy je i klan, který ji vybral. Barvy klanů jsou shodné s barvami
skupin na serveru, do kterých byli hráči rozděleni během turnaje.
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=FoX=Crazyspeed

=FoX=Fynn

=FoX=Slowcar

~[EPG]~Greglem

~[EPG]~Greglem

eXo|Punkd

KekZ|@lexris@

-[SAM]-SULFANcz

~[EPG]~Nicus

KekZ|Smth

2

eXo|Punkd

-[SAM]-Amoniak

~[EPG]~Nicus

~[EPG]~Nicus

=FoX=Nyx!

-[SAM]-Amoniak

=FoX=Fynn

eXo|GM

-[SAM]-Amoniak

=FoX=Slowcar

3

-[SAM]-SULFANcz

=FoX=Striker

=FoX=Crazyspeed

~[EPG]~Budya

-[SAM]-Voskov

~[EPG]~Greglem

=FoX=Nyx!

KekZ|@lexris@

-[SAM]-Voskov

=FoX=Nyx!
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-[SAM]-Voskov

=FoX=Crazyspeed

eXo|GM

-[SAM]-Amoniak

-[SAM]-Amoniak

~[EPG]~Tim3

eXo|Punkd

=FoX=Nyx!

=FoX=Nyx!

~[EPG]~Greglem
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~[EPG]~Nicus

Vita|Maikel

~[EPG]~Budya

=FoX=Crazyspeed

=FoX=Fynn

Vita|Diesulke

eXo|GM

~[EPG]~Budya

KekZ|@lexris@

=FoX=Fynn
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-[SAM]-Amoniak

Vita|Exxoticc

Vita|Exxoticc

KekZ|@lexris@

eXo|GM

=FoX=Striker

eXo|Metalhero

~[EPG]~Tim3

Vita|Diesulke

eXo|SHUSHEI
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eXo|Metalhero

-[SAM]-SULFANcz

~[EPG]~GiGi.Slo

Vita|Maikel

=FoX=Slowcar

-[SAM]-Voskov

Vita|Diesulke

eXo|SHUSHEI

~[EPG]~Tim3

~[EPG]~Budya
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~[EPG]~Budya

~[EPG]~Tim3

[SGA]H!J@CK

Vita|Diesulke

Vita|Maikel

=FoX=Fynn

~[EPG]~Greglem

=FoX=Slowcar

Vita|Exxoticc

KekZ|@lexris@
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Vita|Diesulke

~[EPG]~Greglem

-[SAM]-Amoniak

=FoX=Striker

-[SAM]-SULFANcz

Vita|Exxoticc

[SGA]H!J@CK

=FoX=Striker

eXo|GM

Vita|Exxoticc
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~[EPG]~Tim3

-[SAM]-TraxData

Vita|Maikel

eXo|Metalhero

~[EPG]~Tim3

~[EPG]~Budya

~[EPG]~Budya

=FoX=Fynn

KekZ|Smth

~[EPG]~Tim3
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eXo|GM

KekZ|iExtrem

=FoX=Fynn

-[SAM]-TraxData

Vita|Diesulke

=FoX=Slowcar

KekZ|Smth

[SGA]H!J@CK

~[EPG]~Budya

-[SAM]-Voskov
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=FoX=Striker

=FoX=Nyx!

eXo|Samo

=FoX=Fynn

Vita|Corby

~[EPG]~Nicus

-[SAM]-SULFANcz

KekZ|Sk@ter

=FoX=Slowcar

Vita|Diesulke
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-[SAM]-TraxData

KekZ|Smth

~[EPG]~Tim3

~[EPG]~Tim3

eXo|Metalhero

-[SAM]-SULFANcz

Vita|Corby

=FoX=Crazyspeed

eXo|SHUSHEI

~[EPG]~Nicus

14

KekZ|@lexris@

~[EPG]~Budya

-[SAM]-TraxData

KekZ|Smth

[SGA]H!J@CK

Vita|GTI

Vita|Exxoticc

eXo|Punkd

=FoX=Fynn

[SGA]H!J@CK

15

Vita|Corby

eXo|Metalhero

=FoX=Nyx!

eXo|GM

=FoX=Striker

KekZ|Smth

-[SAM]-Voskov

[SGA]StalkerGER

-[SAM]-TraxData

-[SAM]-Amoniak
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[SGA]H!J@CK

KekZ|@lexris@

eXo|Metalhero

Vita|Exxoticc

~[EPG]~Budya

Vita|Corby

eXo|Samo

~[EPG]~Greglem

eXo|Samo

=FoX=Striker

17

Vita|GTI

~[EPG]~GiGi.Slo

KekZ|@lexris@

=FoX=Slowcar

~[EPG]~GiGi.Slo

=FoX=Nyx!

~[EPG]~Tim3

Vita|GTI

Vita|Corby

KekZ|iExtrem

18

eXo|Samo

eXo|Punkd

eXo|SHUSHEI

=FoX=Nyx!

-[SAM]-TraxData

Vita|Maikel

-[SAM]-Amoniak

~[EPG]~Nicus

=FoX=Crazyspeed

~[EPG]~GiGi.Slo

19

Vita|Freakzer

Vita|GTI

-[SAM]-SULFANcz

KekZ|iExtrem

~[EPG]~Nicus

~[EPG]~GiGi.Slo

Vita|GTI

KekZ|Smth

~[EPG]~Greglem

eXo|Punkd

20

Vita|Maikel

-[SAM]-Voskov

Vita|Corby

-[SAM]-SULFANcz

KekZ|Smth

eXo|Samo

-[SAM]-TraxData

eXo|Samo

=FoX=Striker

-[SAM]-TraxData

21

~[EPG]~Greglem

[SGA]H!J@CK

eXo|Punkd

[SGA]H!J@CK

KekZ|iExtrem

-[SAM]-TraxData

eXo|SHUSHEI

Vita|Exxoticc

KekZ|Sk@ter

-[SAM]-SULFANcz

22

=FoX=Nyx!

Vita|Diesulke

-[SAM]-Voskov

eXo|Punkd

KekZ|@lexris@

eXo|GM

=FoX=Crazyspeed

Vita|Corby

Vita|Maikel

eXo|GM
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=FoX=Fynn

=FoX=Slowcar

KekZ|Smth

eXo|Samo

eXo|Punkd

KekZ|iExtrem

Vita|Maikel

Vita|Diesulke

Vita|GTI

Vita|GTI
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=FoX=Slowcar

eXo|GM

~[EPG]~Greglem

Vita|Corby

=FoX=Crazyspeed

eXo|SHUSHEI

~[EPG]~GiGi.Slo

-[SAM]-Amoniak

eXo|Punkd

eXo|Samo
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KekZ|iExtrem

~[EPG]~Nicus

[SGA]StalkerGER

-[SAM]-Voskov

Vita|GTI

=FoX=Crazyspeed

[SGA]StalkerGER

-[SAM]-Voskov

[SGA]StalkerGER

Vita|Maikel
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~[EPG]~GiGi.Slo

[SGA]StalkerGER

Vita|Diesulke

[SGA]StalkerGER

eXo|Samo

[SGA]H!J@CK

=FoX=Slowcar

eXo|Metalhero

[SGA]H!J@CK

eXo|Metalhero
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[SGA]StalkerGER

eXo|SHUSHEI

=FoX=Striker

~[EPG]~GiGi.Slo

eXo|SHUSHEI

[SGA]StalkerGER

~[EPG]~Nicus

~[EPG]~GiGi.Slo

-[SAM]-SULFANcz

=FoX=Crazyspeed

28

eXo|SHUSHEI

eXo|Samo

Vita|GTI

eXo|SHUSHEI

Vita|Exxoticc

KekZ|@lexris@

=FoX=Striker

-[SAM]-TraxData

~[EPG]~GiGi.Slo

[SGA]StalkerGER

Vita|Corby

KekZ|iExtrem

Vita|GTI

[SGA]StalkerGER

eXo|Metalhero

Vita|Maikel

eXo|Metalhero

Vita|Corby

29

=FoX=Manu

30
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Výsledné pořadí v COTC:
1.
Red Foxes (6 hráčů, 4 body)
2.
European Pro Gamers (5 hráčů, 3 body)
3.
San Andreas Masters (4 hráči, 1 bod)
3.
Exorcists (5 hráčů, 1 bod)
3.
KekZ (4 hráči, 1 bod)
4.
Hardcore Drivers (0 hráčů, 0 bodů)
4.
Vita (6 hráčů, 0 bodů)
4.
FOTL (0 hráčů, 0 bodů)
4.
Skilled Gamer Alliance (2 hráči, 0 bodů)

SKC Race Summer Cup
Klan SKC na léto 2012 uspořádal turnaj v závodech, účastnilo se 16 týmů, které byly
rozděleny do čtyř skupin. V rámci skupin hrál každý s každým dva zápasy, ve kterých si oba
soupeři vyzkoušeli role domácí-hosté a hosté-domácí. Důvody pro zdvojnásobení počtu
zápasů v kvalifikační části byly dva – prodloužení celého turnaje na delší dobu a větší fairplay turnaje, protože mapy domácích se na zápase hrály jako první. Nakonec se ale záměr
prodloužit turnaj stal komplikací. Organizátoři zjistili, že by mnoho klanů nemělo na hraní
v září čas, a proto nechali hráče rozhodnout jestli chtějí v kvalifikaci nechat pouze 24 zápasů
(každý s každým) nebo během jednoho „rush“ týdne dohrát zbývající na celkový počet 48
zápasů (každý s každým dvakrát). Klan SAM (a mnohé další) sice hlasoval pro možnost
ukončení kvalifikace, ale více týmů hlasovalo pro dohrávání, Dockinoke proto určil termíny –
každá skupina měla datum a čas, v ten se měly všechny 4 klany dostavit na server a odehrát
spolu 6 zápasů. To by ale nebyl takový problém, kdyby se čas nezměnil jen pár hodin před
začátkem vlastní hry. Proto nemohl klan SAM nastoupit v plném počtu, jako ostatní ze
skupiny, ale pouze ve třech hráčích. To se nemile projevilo na výsledku a náš tým se proto
posunul z postupové pozice na nižší. Pokud bychom si udrželi stejné skóre v opakovaných
zápasech jako v těch prvních, tak bychom se s jistotou dostali do druhého kola, což se nám
bohužel s menším počtem hráčů nepovedlo.
Každý tým si mohl vybrat 2-10 race map, ale nesměly na nich být blbosti jako
například blikající obloha, písečná bouře a podobné věci, které znesnadňují hru. Při zápasech
ale klan neměl možnost vybrat mapy své, ani svého protihráče. Bylo dovoleno si vybrat jen
mapy ostatních klanů, na to jsme zrovna měli štěstí a na každý zápas jsme si vybrali
kombinaci defaultních map Wuzimu, Find the Cock, Sandking a LV Sprint. Každý zápas se
skládal z osmi map (4 mapy vybrané každým klanem) a z každého týmu na něj měli přijít
čtyři hráči. Všechna místa v závodě byla bodována následujícím způsobem:
1. místo: 25 bodů
2. místo: 18 bodů
3. místo: 15 bodů
4. místo: 12 bodů

5. místo: 10 bodů
6. místo: 8 bodů
7. místo: 6 bodů
8. místo: 4 body

Ze základních skupin postoupily vždy 2 týmy s nejvyšším celkovým ziskem bodů
(součet ze všech odehraných zápasů) do čtvrtfinále. Poté se postupovalo klasickým pavoukem
až k finále. Součástí byl i turnaj konstruktérů, který byl založen na tom, že všichni účastníci
turnaje mohli hodnotit hrané mapy a podle hodnocení se určila mapa nejoblíbenější, to
motivovalo týmy vybrat do turnaje co nejlepší mapy, přestože si je ani jednou nezahrají. A
právě v tomto přispěl nejvíce (alespoň podle hodnocení) klan San Andreas Masters.
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SKC Followers • Fanboys
[SKC]Dockinoke
Tabby
Hestin
Nanobot
w00t
asdd
TheMachine
SunnyCoffee
Dj_Robak
BakedNorwegian
Magus
-F4ME-[MrBrown]>L

SAM•San Andreas Masters
-[SAM]-Amoniak
-[SAM]-SULFANcz
-[SAM]-Voskov
-[SAM]-TraxData
-[SAM]-Welby
-[SAM]-Chris
-[SAM]-Vetor3x^
-[SAM]-Boo|
-[SAM]-PT
-[SAM]-Mr.Luk@s
-[SAM]-R.y.c.k

CsB • Cool Story Bro
[CsB]Vally
[CsB]KeNwOOD
[CSB]LoveFist
[CsB]AdrenaL1n3
[CsB]Keep3R
[CsB_t]niLe
[CsB]cake
ParJIament
[CsB]FivE
FoX • Red Foxes
=FoX=Honya
=FoX=Fynn
=FoX=Jaapie
=FoX=RedBull
=FoX=Pollaman
=FoX=BoBoBoy
=FoX=Epica
=FoX=HardGay
=FoX=Wieru
=FoX=r1d3r

eXo • eXorcists
eXo|W0jt1PL=D
eXo|GM
eXo|Punkd
eXo|Llama*
eXo|schwestaewa
eXo|Noobinator
eXo|suppenlord
eXo|Metalhero
eXo|#Diamantes
MgC • Multi Gaming
Collective
[MgC]FloW
[MgC]Cleavage
[MgC]Jopy
[MgC]Yufuss
[MgC]FuriouS
[MgC]MSD
[MgC]foshizzler
[MgC]FasT
[MgC]Siphersh

LSR • Legal Street Racing
[LSR]GARIK08
[LSR]APFEL
[LSR]Longhill
[LSR]JeaneX^^
[LSR]Evolution
[LSR]Dolfik
[LSR]JIopD
[LSR]Reebok
[LSR]Stig

EPD•Extreme Power Drifting

EPD|Mazzei
EPD|Riky
EPD|maRkz
EPD|Alexx94
EPD|Booster
EPD|Civic
EPD|Fenix
EPD|Ste93
EPD|Leggenda
EPD|Mr.J
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alw • Any Last Words?
-]alw[-AcidbRain
-]alw[-HaRCoR7
-]alw[-CurbShifter
-]alw[-DRAC
-]alw[-pondfiller
-]alw[-MoshPit
-]alw[-Jesus
-]alw[-AniMoGeR7
-]alw[-Myself
-]alw[-ENDER
-]alw[-Woovie
-]alw[-MoshPit2
-]alw[-p0w3rful
-]alw[-Xerion[R]
o.O • Ownage Owls
[O.o]Slipknot
[O.o]Starac
[O.o]Mdbelen
[O.o]Leonardo
[O.o]Matrix
[O.o]panglu
[O.o]Alpha
[O.o]ToMo
[O.o]Tab
SGA•Skilled Gamer Alliance
[SGA]H!J@CK
[SGA]Nitronica
[SGA]Kollegah*
[SGA]martin11
[SGA]dee_denko
[SGA]Wilu
[SGA]wtf
[SGA]StalkerGER
[SGA]Jack123

DDC • Drunk Drivers Club
[DDC]EddY
[DDC]Sarah
[DDC_T]CItroMan
[DDC]Iza
[DDC_T]no1se
[DDC]Marzecky
[DDC]owner6
[DDC]arpe
[DDC_T]CitroMan
[DDC]Toyko

SKC • SofaKingCool
[SKC]Whiskey
[SKC]Danboi
[SKC]Malaki
[SKC]CsenaHUN
[SKC]HumanTraffiC
[SKC]SyS
[SKC]Puuks
[SKC]Borek
Sputs|uk
[SKC]AdiBoy
[SKC]hipis161
[SKC]RichKiD.uk
[SKC]TD_Mystic

SiK • Speed Is King
[SiK]WintersuN
[SiK]BladeForNipples
[SiK]Sexmaniac
[SiK]D4vy
[SiK]Blacky
[SiK]Grim_Reeper
[SiK[Giuvannaru91
[SiK]Fabiangothman
[SiK]ThE_0nE
[SiK]Tigress
[SiK]Cheetah
[SiK]1thwonder
[SiK]^TiPiR^
[SiKr]reLax
SKC DD/DM • SharkKillerClan
[SKC]MCvarial
[SKC]Frank
[SKC]B!BeR_Do$
[SKC]Tulaipo
[SKC]Mr_Fear
[SKC]Botn
[SKC]Noah

FFS • For Fuck Sake
-ffs-Bauss
-ffs-DeAdAnGeL
-ffs-icet
-ffs-Rock
-ffs-ThisGuy
-ffs-aNDy
-ffs-Holzhocker
-ffs-DmX
-ffs-ClaudiO
-ffs-TobseN
-ffs-aNDy
-ffs-Martin
-ffs-Deagle~

Výsledky zápasů kvalifikace (domácí jsou v horní liště, hosté vlevo):

A

SKC
Followers

SKC
Followers

SAM
alw
SKC

229-465

SAM

alw

SKC

B

463-201

411-325

268-512

222-474

168-545

CsB
o.O
SGA
LSR

345-297

45-468

503-269

543-177

478-274

C

FoX

DDC

SKC
DD/DM

FFS

D

FoX
DDC

392-0

382-388

392-0

0-392

0-392

0-0

MgC
EPD
SiK
eXo

SKC
DD/DM

390-390

392-0

FFS

0-392

0-0

311-465

392-0
0-392

CsB

o.O

SGA

LSR

392-0

288-338

376-366

0-392

0-392

0-392

463-305

392-0

382-332

392-0

406-310

MgC

EPD

SiK

eXo

410-342

300-468

533-139

335-413

502-178

345-419
489-269

442-328

355-403

392-0

V průběhu července a začátku srpna (tzn. v čase kvalifikace do SKC turnaje) byla
klanu SAM přiřazena přezdívka „pondělkový klan“ či „politická strana“. Důvodem pro první
označení bylo, že jsme se z českých DD serverů přesunuli na server SKC, na kterém byly
nahrány mapy z turnaje, abychom si je natrénovali. Na českých serverech jsme se tudíž
objevovali jen kvůli pondělnímu tréninku. K tomu přispělo, že mnozí členové SAM si místo
sezení před PC užívali prázdniny jinde. Hráči z jiných klanů nemohli pochopit proč takové
členy raději nevyhodíme, když netráví každý den alespoň tři hodiny u počítače, proto nás
označovali jako „politickou stranu“, když někteří členové často nehrají a jen jsou členy.
K tomuto pojmenování nás také přibližoval náš demokratický systém v klanu, který byl v tuto
dobu minimálně mezi českými a slovenskými klany jedinečným.
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Jak jsem již psal, tak byla aktivita hráčů SAM na českých a slovenských serverech
celkem nízká. To bylo důvodem pro odchod hráče Sifu, který si k nám předtím podal celkem
6 žádostí o vstup. Když jsme ho tedy nakonec vzali tak po pěti dnech v klanu zjistil, že moc
DD nehrajeme a že k nám tudíž vlastně ani nechtěl.

Výsledky SKC turnaje (hlavní race část):
1.
2.
3.-4.
3.-4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.-16.
14.-16.
14.-16.

SKC
SiK
LSR
SKC DD/DM
MgC
SKC Followers
SGA
FoX
CSB
EPD
alw
SAM
eXo
DDC
FFS
o.O

3046 bodů
2204 bodů
2341 bodů
2346 bodů
1931 bodů
2173 bodů
2250 bodů
2340 bodů
2085 bodů
1852 bodů
1774 bodů
1465 bodů
317 bodů
0 bodů
0 bodů
0 bodů

Výsledky poháru konstruktérů
(prvních 10 nejlépe hodnocených
map):
1. Hydra Race
2. Bandito
3. Speedhunters
4. Karakiri
5. Rally Rock
6. Rawhide
7. Apple Juice
8. [RACE]1-2
9. LSI
10. Boogie Fever

SAM
SAM
SKC)
EPD
DDC
MgC
SGA
LSR
SiK
MgC

Zúčastněné týmy seřazené podle průměrného hodnocení map, které poskytly:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SAM
EPD
DDC
FoX
SKC Followers
SKC
SiK
MgC
o.O
SGA
LSR
SKC DD/DM
CsB
alw
FFS
eXo
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Deitas 1v1 turnaj
27. června vyhlásil klan Deitas svůj 1v1 turnaj, do Výsledky turnaje:
kterého se mohli přihlásit jen Češi a Slováci. Celkem se do 1. Deitas.Sponk
hry přihlásilo 10 hráčů, z nichž dva byli vyřazeni, aby se 2. [DF]Conty
mohl sestavit pavouk. Jednalo se o Xeona (který na turnaj 3. =FoX=Striker
neměl čas) a PT. Každý účastník si mohl vybrat svoji mapu 4. -[SAM]-Amoniak
z daného výběru, který obsahoval Fastoso Night, Zaya 5.-8. -[SAM]-SULFANcz
Training, Wankenstein Cheetah, Cross Y, Cross 28, Cross 5.-8. Deitas.Zealot
S15, Cross ZL a Cross 78. Jednalo se tedy o turnaj, který 5.-8. -[SAM]-ShampO_o
prověřoval pouze schopnosti s Cheetahem. V jednom zápase 5.-8. Deitas.IsiDosis
se hrály dvě mapy, každá třikrát (každá podle výběru
jednoho hráče), v případě remízy se dohrávala sedmá mapa Cross XL. Zápasy se odehrály ve
dvou dnech – první kolo 3.8. a zbytek o den později. Díky dochvilnosti hráčů a brzkému
informování od organizátora (Zealot) se tyto termíny dodržely.
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Přehled členů v klanech během léta
Top Players Team
BrianCze – Team Leader
SiFucz – Assistant Team Leader
Tapak
Hawk
Ferderix
marosSK
Jozef
iLoneX (Vocko)
End
Luk(sexi/y)
Patricius
Nos in Mortem
Netahlo-3 – Clan Leader
Pathy – Clan Leader
R=Razor – Assistant Clan Leader
Marti^>
FoxikSVK
Randak
Azei
|Maty|*DD*
Tamuril
Mokrajn
Lukanol
Swag
Nick
Federals Bila Investrication
felicia – Clan Leader
diablo
HalfDolls28
Tinosk
Yerk0
Invicible Team
Norhy - Clan Leader
Norm - Hlavný Zastupca
Gizmo
iTinosk
bilko
Rudeboy Skills
Rizek – Clan Leader
Axe – Clan Leader
DuB]SteP
Exper[T]
CocoJambo

THC
Jony – CL
GhOost
Ruper
RuuumBrr
Dave

Deitas
Leadership
Vava – Clan Leader
Zealot – Clan Leader

gHaus
Drifty – Clan Leader
CrAnY
Skiller
KubaKK
Skr3am
Bucky
Stylko
Andreas

MTA - DD
Zealot – Leader
Sponk
MTA
krYshut
Aank
San Andreas Masters
Amoniak – Clan Leader
Chris – Asistent CL
SULFANcz – Taktik týmu
TraxData – CW manažer
Ingnition – Web developer
PT
Sunshine
Boo|
Welby
Voskov
Mr.Luk@s
Shampoon
End
Ipy – neaktivní
EroxOne - neaktivní
Jenda - neaktivní
X-Rider - neaktivní
Xerion - neaktivní
Stars:
Infalala – Clan Leader
Bebecko – Clan Leader
Hemero!D
Freek
EDDY|rey
Naxter
Super Team
Bend[er] – Clan Leader
fifa – Clan Leader
zoom
marthy
wtf
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Street Clan
1MenuX1 – CL
EL3MNT
ViDo
SaLo
Jack
Ridick
Stop 4 You
Tomas – CL
Tomas75
Norhy
Rider
Undead
Fruit
Kabanos

Proffesional Gamers
Eas[Y] – Clan Leader
Rizek
CooKie
MonKe[Y]
Norm
Ford Mustang Team
Tomas – Clan Leader
bager
honsik
bl@z4n
drifking
miška

Serious Masters Team
DD Squad
7.Host - Clan Leader, Scripter
drifterCZ - Clan Leader, Scripter
Buster - Squad Leader
ParKouR - Assistant Squad Leader
NotoriouS
Forcium
DmC
Randy
7.Bob
DM Squad
KiLLer - Assistant Clan Leader, Squad Leader
Skenzi
8Q
Stylko_O
NuknozE
ShoTys
Printik
Town Gangsters
Marek_M4 – Clan Leader
{Samo}
Boo[M]
tomi
*_*Power*_*
Mega Bass
MoNsTeR – Clan Leader
Spark0
balkanski
roline
Fear|Play
Welcome To Hell
P3T3R – Clan Leader
Fr4Gy – Clan Leader
V1T0
Daro
Provy
Pukyn
Daucoun
Bulgarian Warriors
Fear|Play – Clan Leader
Spark0
Roline
Balkanski
Gh0sT RiDeR^

Drum and Bass
H0vaDo – Clan Leader
CraZy – Assistant Clan Leader
Spasibo_O – Assistant Clan Leader
Libny[89]
L!fe
Mate
Puma
Exot!cK
Hex
Galaxy
Filip
Stoody
Smile<3
miki_cz
ChRoM
FeNniX
FoXi
Dure[x]

Brothers hood
DannySK – Clan Leader
D-GeN-X
[R]o[L]i
Star
Monkey
Tomas75
L!bny
Non-stop Team
KuBosS.SK - Leader
DrumbasS - Leader
DwD_Sk^^
Freddy.SK
T@d!k!!
SpasiBo_O
$imon[$k]
Prc0_$vk
Blue Dragons
Skeldyr – Clan Leader
Slavi
Du[k]y
$even
Brazzers
Bender
Smyllko
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Street Loopers
Pukyn – Leader of SL
Pro^Pk – DM jezdec
Busyfilip – DD a DM jezdec
Davcoun – DD a DM jezdec
Olinka – DD jezdec
P3TER – DD jezdec
$!MKO – DM jezdec
Black Scorpions
De@dM@n – Clan Leader
MatrX
7.Apple – Web master
War|Tek
Nikki
Marti
R|oo|T
La.x.eL
NuTrend (Isidosis)
Drivers & Die
Jindy – Clan Leader
Luk(sexi)
Sely
iReDQo_O
Rizek
BlunT

Inters
Destruction Derby
Fridgy (Vocko) – Clan Leader, Squad Leader
Lenuska – Asistent Squad Leadera
Mirekos
Nikino
Marek – Pr0 member
Tomas75
Deluxe
opity_fizel
Deathmatch
Fridgy (Vocko) – Clan Leader, Squad Leader
Lenu|ska – Squad LeaderQa
Cifro
N1k1no
Denoy – N1ce Skiller Member
Grogy – N1ce Skiller Member

Red Foxes
Leaders
Erosion – Clan Leader
Honya – Assistant Clan Leader
Striker – Assistant Clan Leader
MTA:SA DD
Striker – Squad Leader
JB
Lanc1
SlowCar
MTA:SA Race
Honya –Squad Leader
BoBoBoy
Donacco
Drake
Epica
Flipkip
HardGay
Mox
Pollaman
RedBull
sa60
SandySweet
Weet
Wieru

Alliance
norm – Clan Leader
Drambejs
norhy
Ray[N]
RIDE[R]
DP
Proxik – Clan Leader
LikvikSexik
SexyKocka
Ivicus
Forqitss
Scooby – Clan Leader
Ducky
VIP
Sogor_Cz

MTA:SA DM
Ace – Squad Leader
Jurajojo – Clan War Manager
Dodoe
Eduardo
Ghoos[T]
Peane
S4H4P
Valentino
Hall of Fame
*Khuzdul*
[SLU]ToRtUr3R
BrianCze
Chiller90
Devi
Drifty
Filip
Flash
Fynn
jaapie
ManU
Mr.OmG
osel
Paťka
Phoenix
Spitka
TommY
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SAM race turnaj
V září 2012 jsme opět zorganizovali race turnaj pro Čechy s Slováky. Princip byl stejný jako
u našeho posledního race turnaje – zájemci o účast se mohli kdykoli dostavit na server,
odehrát mapy a podle nejlepších dosažených časů se udělovaly body. Kvůli časové
nenáročnosti se proto turnaje účastnilo mnoho hráčů. Aby se vyhovělo potřebám všech,
rozdělily se mapy do tří kategorií tak, aby se každý mohl specializovat na to, co mu jde –
auta, motorky nebo hydra.
Auta - Farewell My Love, Wu Zi Mu, Drift,
Bandito

Celkové součty
1. -[SAM]-Amoniak; 112 bodů
2. -[SAM]-Traxdata; 106 bodů
3. -[SAM]-SULFANcz; 76 bodů
4. Deitas.Aldraz; 52 bodů
5. -[SAM]-Voskov; 38 bodů
6. Deitas.Striker; 25 bodů
7. Dream|*[Dr]!ft; 22 bodů
8.-9. [4Fun]StrenGe; 19 bodů
8.-9. [ROJO]|matysk|; 19 bodů
10. -[SAM]-Ingnition; 18 bodů
11. SC|Jacoby; 14 bodů
12.-13. -[SAM]-End; 13 bodů
12.-13. TPT|XeOn; 13 bodů
14.-15. Event; 9 bodů
14.-15. TPT|Driven.sk; 9 bodů
16-17. -[SAM]-PT; 8 bodů
16-17. -[SAM]-Welby; 8 bodů
18-19. Adam; 7 bodů
18-19. -[SAM]-Shampoon; 7 bodů
20. Skeere; 6 bodů
21. -[SAM]-BlueOne; 5 bodů
22. TPT|BrianCze; 2 body

1. -[SAM]-Traxdata; 58 bodů
2. -[SAM]-Amoniak; 52 bodů
3.-4. -[SAM]-SULFANcz; 28 bodů
3.-4. Deitas.Aldraz; 28 bodů
5. Deitas.Striker; 25 bodů
6. Dream|*[Dr]!ft; 22 bodů
7. -[SAM]-Voskov; 21 bodů
8. [ROJO]|matysk|; 17 bodů
9.-10. TPT|XeOn; 13 bodů
9.-10. [4Fun]StrenGe; 13 bodů
11. SC|Jacoby; 10 bodů
12. Adam; 7 bodů
13. -[SAM]-End; 6 bodů
14. -[SAM]-Ingnition; 2 body
15.-16. TPT|Driven.sk; 1 bod
15.-16. -[SAM]-BlueOne; 1 bod
Motorky - Chiliad climb, Find the Cock
1. -[SAM]-Amoniak; 30 bodů
2.-3. -[SAM]-SULFANcz; 24 bodů
2.-3. -[SAM]-Traxdata; 24 bodů
4. Deitas.Aldraz; 18 bodů
5.–7. -[SAM]-Voskov; 8 bodů
5.–7. -[SAM]-Welby; 8 bodů
5.–7. TPT|Driven.sk; 8 bodů
8. -[SAM]-End; 7 bodů
9.–10. [4Fun]StrenGe; 6 bodů
9.–10. Skeere; 6 bodů
11.-12. -[SAM]-BlueOne; 4 body
11.-12. SC|Jacoby; 4 body
13.-14. [ROJO]|matysk|; 2 body
13.-14. TPT|BrianCze; 2 body
15. -[SAM]-PT; 1 bod

Hydra - Hydra race, Super hydra
race
1. -[SAM]-Amoniak; 30 bodů
2.-3. -[SAM]-SULFANcz; 24 bodů
2.-3. -[SAM]-Traxdata; 24 bodů
4. -[SAM]-Ingnition; 16 bodů
5.-6. Event; 9 bodů
5.-6. -[SAM]-Voskov; 9 bodů
7.-8. -[SAM]-PT; 7 bodů
7.-8. -[SAM]-Shampoon; 7 bodů
9. Deitas.Aldraz; 6 bodů
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Body získané jednotlivými klany:
1. San Andreas Masters: 391 bodů (39,1 bodů na hráče)
2. Deitas: 77 bodů (38,5 bodů na hráče)
3. Top Players Team: 24 bodů (8 bodů na hráče)
4.-5. Dream: 22 bodů (22 bodů na hráče)
4.-5. hráči bez klanu: 22 bodů (7,3 bodů na hráče)
6.-7. For Fun: 19 bodů (19 bodů na hráče)
6.-7. Royal of Jurney: 19 bodů (19 bodů na hráče)
7. Street Clan: 14 bodů (14 bodů na hráče)

Změny na české a slovenské scéně
Na konci listopadu ukončil jeden z nejstarších klanů scény své působení v MTA – jedná se o
klan Deitas. Toto je oficiální novinka o ukončení:

Sbohem, MTA!
Klan Deitas oficiálně končí na MTA scéně. Jsme vystrašení ze soupeřů jako FoX nebo FoX. Jinak se ale nic
nemění, Deitas bude nadále existovat, jeho členové vás budou nadále urážet a ponižovat, VY ZASRANÝ
KURVY!!!
Undead, 26. listopadu 2012

Na druhou stranu ale Undead, Light, Isidosis a Striker založili klan VFT (Vetorex Fan Team),
který ovšem s Deitas nic společného nemá, i když si někteří neznalí hráči tyto klany po
nějakou dobu pletli.
Přestože se nejedná o český ani slovenský klan, tak zmíním, že v klanu FoX se také odehrála
velká změna – opět se rozjela DD sekce a bylo do ní přijato mnoho Čechů a Slováků. Vedení
se ujal Lanc1 a Vetorex. Přístup lišek se však moc nezměnil – například Vetorex stále nabádal
hráče ze SAM aby šli za ním do FoX a stejně tak u zápasů, kdy nás nazývali „tragickým
nejhorším klanem“.
Nebyli jsme ale jediní, které FoX provokoval. Například během CW FoX proti VFT se lišky
nediskutabilně ukázaly, což natočil divák tohoto zápasu Deitas.Vava. Problémy nastaly již na
začátku při výběru map:
VFT|Undead: kazdej tym si musi vybrat dve ruzny mapy, to je zakladni pravidlo
=FoX=Lanc1: tak berem 2x Wank zm
VFT|Undead: rikam 2 ruzny
=FoX=Lanc1: tak crooked 2x
VFT|Undead: 2 ruzny
=FoX=SunDick: tak zm a crooked
=FoX=Lanc1: 2x crooked muze byt?
VFT|Undead: rekli sme kazdej tym 2 ruzny mapy, je to tak tezky pochopit?
=FoX=Lanc1: jsi curak ale ok
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Následující průběh zápasu se vyvíjel pokojně, tým VFT ignoroval narážky FoXu, ale tento
klidný průběh trval jen do té doby, než členové VFT začali získávat body. To začaly lišky
hned hru bezdůvodně protahovat s tím, že „nemají hráče“ a musí čekat, ačkoliv jich na
serveru bylo 6 a ke hře potřebovali jen 3. To by bylo ještě omluvitelné, pokud by to alespoň
řekli ještě před začátkem mapy, jak se ještě výslovně před zápasem domluvilo – mapa, která
se začne jako „live“ se dokončí. A ne, že si někdo uprostřed mapy usmyslí, že se mu současný
stav nehodí. Několikrát FoX toto pravidlo porušilo a přestože na začátku napsaly oba týmy
„live“ tak po chvilce vedení FoX připsalo „free“. Oficiálním uvedeným důvodem byl
zmíněný nedostatek hráčů, kterých ovšem na serveru měli dvakrát víc než by potřebovali a
stále jim to nebylo dost. Opravdovým důvodem mohlo spíše být získávání taktičtějších pozic
na mapě, ze kterých snáze soupeře porazí. Když se to stalo již počtvrté tak se VFT ohradilo a
chtělo si přičíst bod (který FoX samozřejmě zamítnul). Krátce po tomto se najednou všichni
potřební hráči FoXu dostavili na server, aby hráli. Pravděpodobně viděli, že další porušování
pravidel soupeř nestrpí. Naneštěstí jich ale zas došlo víc než bylo potřeba – hráli ve čtyřech
proti třem. Díky tomu vyhráli kolo v přesile a přesto si vědomě přičetli bod, přestože na
začátku psali „free“. Po tomto incidentu byl pozorovatel Vava vybanován od člena FoXu a ti
hráči VFT, co nestihli utéct ze serveru, byli také vybanováni.
O den později se mi pak Vetorex chlubil tím, že je porazili 16-4 (ikdyž se při zápase dohrálo
jen do 9-5) a abychom si na VFT dali pozor, že prý hrozně nadávají. Později, když jsem
shlédl záznam, jsem se podivoval nad tím, jak si mohli započítat o 7 bodů víc. Odpověď byla,
že prý VFT odešlo ze serveru a proto si vzali zbylé body. Nejspíše se projevila stejná logika,
jako když bylo v létě 2011 domluveno CW SAM-FoX a hned poté, co se ve stanovený čas
hráči SAM připojili, byli vybanováni členem klanu Red Foxes. Za moment se potom na webu
FoX objevil výsledek 16-0 pro ně.
V klanu SAM došlo také ke změnám – během letních prázdnin 2012 se vylepšilo přijímací
řízení – Sulfan s pomocí Ingnitiona zřidil online průvodce, ve kterém stačí jen odpovídat na
pokládané otázky a po vyplnění všech informací se žádost automaticky odešle na fórum
k posouzení. Dále jsme na podzim učinili pokus – zřídili jsme na chvíli systém trialu, do
kterého se mohl dostat každý, za koho se někdo z vedení zaručil. Mnoho hráčů tuto možnost
využilo, ale bohužel jejich kvalita a cílevědomost nebyla dostatečná. Například Shinte a
Lonex poté, co zjistili, že o ně v klanu není vážný zájem, přešli do klanu F*C* namísto toho,
aby se snažili zájem vzbudit. Stejně tak se k nám chtěl dostat Flash, k tomu jsem byl
skeptický a přijmout jsem ho nechtěl – obával jsem se, že by se mohlo opět konat přetahování
hráčů ze SAM do jiného Flashova klanu. Flash nakonec čekací dobu v trialu nevydržel a
dobrovolně odešel založit vlastní klan FDK, kam s ním šel Shampoon. Stejně tak hráči Vexta
nebo Sauron odešli v průběhu trialu do jiného klanu. Naopak jedním z těch, co v trialu
vydrželi a byli úspěšně přijati, byl Sun (dArk).
Pro zajímavost uvedu prosincovou statistiku, která bude ukazovat jak moc aktivní daný klan
touto dobou byl. K tomu využiji počet „wins“ daného klanu na Miki serverech. Klan SAM má
bohužel hodnotu nižší kvůli dvoum vlivům – že prakticky celé léto hrál jen na SKC serveru a
pak, že v září hrál turnaj na vlastním serveru, proto má celkový počet několikrát menší, než
by odpovídal. Následující tabulka si zaslouží ještě komentář – na prvním místě se umístil klan
Free clan, který údajně ani nemá žádné vedení a jedná se jen o skupinu na serveru, která
komukoli s tagem F*C* změní barvu auta. Mnoho uvedených klanů již nemuselo být
aktivních nebo mohly být zrušeny, přesto se jim tým na serveru ponechal.

15

1. Free clan (29467)
2. Black Scorpions (18861)
3. Nos in Mortem (17302)
4. Dark xtreme Team (13839)
5. World pig (11804)
6. Stop For You (9980)
7. Night Streeters (6299)
8. Legends of Dreams (4056)
9. Top Players Team (3888)
10. San Andreas Masters (2851)
11. Devils Players (2698)
12. Destruction Derby Skills (2643)
13. Blue Dragons (2573)
14. Vetorex Fan Team (2258)
15. Red Foxes (2248)
16. Drum and Bass (2178)
17. Team Masters (2157)
18. Green Street (2091)
19. Klan is Secondary (1986)
20. Royal of Journey (1825)
21. Apix Team (1561)
22. Legendary Twins (1511)
23. MTA Monsters (1432)
24. Ford Mustang Team (1408)
25. Crime Time Players (1396)
26. Elite Streeters (1270)
27. Big & Bang (1101)
28. Street Loopers (1089)
29. nCore (1027)
30. THC (968)
31. Extreme Gamers (924)
32. Have Fun (897)
33. Olds School (870)
34. Brothers of Race (798)
35. ForEverPlayers (787)
36. Forqitss (619)
37. Game Haus (279)
38. All Night (249)
39. Dark VOID Players (187)
40. Texas holdem Team (0)
Blue Dragons:
• Skeldyr – CL
• Morty – ACL
• Lenka – ACL
• SuperRˇ
• LoveMee
• Fristail
• Riddick
• Vlk99
• Lunix

Vetorex Fan Team:
• Undead
• Striker
• Isidosis
• Light
nCore Team:
• Tomas.cz – CL
• ElemenT
• Thomas75
• LegenD
• MrSecond
• AssassiN
• MK
• Duff
• GroGy
• NeoN
• Renger
• Zachodik
• SNOOP
Good Team Players:
• Mattex – CL
• Jikol
• AL3X
• ..m)Z(r....
• Simons
• ShaggyCZE
• ChickStar
Ford Mustang Team
• Mustang – CL
• Morty
• Dilema
• Buke
• Fuxo
• Potter
• Marusak
• Miska

ForEver Players:
• Star – CL
• MK – ACL
• Gravity – CL
• SkyLINE
• Star
• David
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KISS:
• Drift - CL
• Sperminator - ACL
• NotFound - ACL
• Wind – ACL
• Seme – ACL
• Wiz
• Se7en
• Boom
• Marek
• Zet250
• Enxty
• abnormal
MGT:
• Marco - CL
• Sanl
• DrumBass
• MIORACE
• Vito
• Norm
• Styfler
• Wochy
• Mustang
• Flatout
• Formy
• Cisko
• Exitus
Dark extrem team
• MrMaslo – CL
• Hunter – ACL
• Mokrajn – ACL
• Philias – ACL
• Veronka
• Adam
• Bury
• Fristal
• Dracik
• Linti
• Kuukino
• Drift
• Demix
• Bzzom

GameHaus
• Drifty – Zakladatel klanu
• Crany – Zástupce zakladatele klanu
• Cove – Zástupce zakladatele klanu
• Speedy – Zakladatel DM squadu
• Ingrex.x
• Wolky
• Fanatic
• Skrillet
• Tox_x
• Taz
• Bucky
• Patrix
• Stunty

Docházka členů SAM na pravidelné pondělní
tréninky:

San Andreas Masters
• Amoniak – Clan Leader
• Chris – Asistent CL
• Sulfan – taktik teamu
• Ingnition – web developer
• PT – CW manažer
• Traxdata
• Welby
• End
• Dela
• Sunshine
• dArk (Sun)
• X-Rider – neaktivní
• Boo – neaktivní
• Xerion – neaktivní
• Eroxone – neaktivní
• Ipy – neaktivní
• Voskov – neaktivní
• Jenda – neaktivní
• Mr.Luk@s – neaktivní
Destruction Derby skills:
• Tweety[CL]
• Exiter11[ACL]
• NAITT
• Vladis
• iQiTyQe
• Mr.kuku
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