
    Catch the Teemo
(Chytni Teema)

Hráčů: 10 
Mapa: Summoner's Rift a Draft pick
Cíl hry: Hrají se 2 kola a jsou 2 týmy. Útočný tým musí 3
zabít Teema během 15 minut, obranný jej chrání. 
V druhém kole se role obrátí. Tým, který zabil Teema
vícekrát nebo rychleji, vyhrál
Rozdělení hráčů v týmu: Teemo a Obránci (4 hráči,
chrání Teema), Útočníci (5 hráčů, zabíjí Teema) 
Omezení summoner kouzel: ne
Omezení předmětů: Teemo (nákup pouze na začátku 

       hry)
       Omezení hrací plochy: Teemo (dle obrázku)
       Začátek minikola: Teemo napíše GO 
       Konec minikola: Teemo zabit

Založí se Create Custom > Summoner's Rift > Draft Mode. Hrají se 2 hry. Zvolí se
tým, který  bude mít  Teema prvního a bude jej  chránit  (obránci).  Opačný tým se
snaží Teema zabít (útočníci) a to buď 3x nebo se hraje maximálně 15 minut. Jakmile
je hra dohrána, týmy si prohodí role v nové hře. Po 2 hrách vyhrává tým, který má
více  zabitých  Teemů (nebo rychleji  zabil  stejný  počet  Teemů).  Teemo se  může
pohybovat  pouze  v  jungli  a  ve  speciálně  vyznačených  lokacích  (mimo  červené
oblasti - zobrazeno na obrázku). Tato plocha se mění dle Teema v týmu a startovní
strany  týmu  (pokud  jste  obránci  nahoře,  je  pole  zrcadlově  otočeno).  Pokud  se
jakýmkoliv  způsobem  dostane  Teemo  z  hracího  pole,  musí  okamžitě  spáchat
sebevraždu u nepřátelského týmu a toto zabití se počítá do finálního skóre. Ostatní
hráči se můžou pohybovat kdekoliv, kromě oblastí, kde umírají minioni nebo věže.

Pravidla
1. Pouze jeden tým má Teema. 
2. Teemo si může nakoupit pouze na začátku hry. 
3. Hra trvá 15 minut. Útočící tým končí kolo, pokud zabije Teema v rozmezí 15

minut 3x. 
4. Teemo nemůže používat Recall ani chodit do báze (ostatní mohou). 

5. Teemo se nesmí zneviditelnit stáním. 
6. Teemo může byt pouze v jungli. 
7. Teemo se může pohybovat mezi jungli pouze přes řeku nebo skrz střední

linku útočníků (Teemo nemůže obíhat kraje jungle přes linky). 
8. Šampióni  mohou  jít  kamkoliv,  ale  nesmí  farmit  miniony  nebo  věže  (ani

dostávat XP poblíž linek). 
9. Všechny  předměty  jsou  dovoleny.   Všechny  summoner  kouzla  jsou

dovoleny. 
10. Po zabití Teema se dobojují probíhající boje, týmy se stáhnou do své půlky

jungle, jakmile Teemo obživne a vrátí se do jungle, započne nové minikolo
napsáním GO do all chatu. 

Herní tipy: Ve hře získáte velmi málo zkušeností i goldů, proto je dobré hrát
šampióny, kteří jsou dobří v úvodu hry a nespoléhají na ultimátní schopnost a
předměty. Teemo by měl mít summoner kouzla Flash a Ghost/Heal.  Nejlepší
nákup  na  Teema  jsou  základní  boty  a  Potiony  nebo  obranné  předměty  s
regenerací. Čím více CC nebo AoE v týmu, tím větší šance na výhru. 
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