CS Academy FAQ
Opdeling af niveau:
Begynder:
•
•

For dig der næsten lige er startet - eller overvejer at starte på CS:GO. Du vil på
vores begynderhold blive guidet igennem punkter som: Opsætning, spiltermer,
rollefordeling, gennemgang af maps samt generel spilforståelse.
Rank: Silver 1 og op til Gold Nova III, eller Faceit level 1 - 3.

Let øvede:
•
•

For dig der kan sætte flueben ved ovenstående punkter. Vi vil for vores Let Øvede
give os mere i kast med strategisk forståelse, kommunikation og højne det
individuelle niveau.
Rank: Gold Nova Master - Master Guardian Elite, eller faceit level 4-5.

Øvede:
•
•

For gruppen Øvede vil vi lægge flere lag på ovennævnte punkter. Vi vil gå mere i
dybden med taktikker, herunder executes, brug af granater samt timing. Samtidig
vil du også få mere introduktion indenfor effektiv kommunikation samt teamplay.
Rank: DMG - Supreme Master Firstclass, eller faceit level 6-8.

Ekspert:
•

•

For niveauet Ekspert vil der være fokus på at performe som et fast hold sammen.
Der forventes at spilleren er bekendt med mange af ovennævnte facetter af spillet.
Man vil modtage værktøjer til at højne sit eget individuelle niveau, forbedre sin
beslutningstagning samt mere rolle-baseret træning.
Rank: Global Elite - Faceit level 9-10.

Udstyr:
•

Vi benytter os af nogle af de bedste produkter på markedet. Vores mus er fra
ZOWIE, mens vores tastetur og headset er fra HyperX - og vi garanterer, at du ikke
kommer til at mangle FPS på vores toptunede gamer-computere.

Holdsammensætning:
•

Vi sammensætter holdene til træningen. Alle deltagere angiver deres givne niveau
ved tilmeldingen og vil derigennem blive matchet op med spillere som ligger på
nogenlunde samme niveau.

Trænere:
•

Vores trænere er nøje udvalgt. De besidder alle en hel del erfaring indenfor Counterstrike og har alle spillet på et kompetitivt niveau. De vil alle være godt rustet til at
gøre dig til en bedre spiller og være behjælpelig med din udvikling.

Lokation:
•
•

Alt vores træning foregår i vores lokaler ved Ceres Park. Du finder vores lokaler i
stue-planen på kollegiet.
Stadion Alle 70 (Opgang A, Team Danmark).

