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บทนํา

เอกสารฉบบันี� จะเป็นการกลา่วถงึกฎและระเบยีบตา่ง ๆ ในการแขง่ขนัรายการ
Snapdragon Mobile หากมกีารฝ่าฝืน อาจมบีทลงโทษตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม

ทั �งนี� โปรดจําไวว้า่ การตดัสนิของกรรมการ หรอืผูด้แูลการแขง่ขนัถอืเป็นที�ส ิ�นสดุ ในกรณี
ที�เกดิเหตกุารณ ์หรอืการตดัสนิที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นกฎการแขง่ขนั เพื�อใหก้ารตดัสนิตา่ง ๆ
เป็นไปอยา่งยตุธิรรมตอ่การแขง่ขนั

พวกเรา ESL หวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่ ผูท้ี�มสีว่นเกี�ยวขอ้งทกุฝ่าย จะสนุกไปกบัการแขง่ขนัของ
เรา และเราจะทําใหก้ารแขง่ขนัเป็นไปอยา่งราบรื�น และยตุธิรรมที�สดุ

ขอแสดงความนับถอื,
ทมีงาน ESL
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1 คาํนยิาม

1.1 ความถกูตอ้ง
รายการแขง่ขนันี�เป็นสว่นหนึ�งของ ESL โดย ESL Gaming GmbH

เอกสาร Brawl Stars ฉบบันี�จะถกูบงัคบัใชใ้นการแขง่ขนั โดยผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัจะตอ้งทําความเขา้ใจและปฏบิตัติามขอ้บงัคบั
ตา่ง ๆ โดยเมื�อเขา้รว่มการแขง่ขนั ถอืวา่ผูเ้ลน่ทกุคนรับทราบและจะปฏบิตัติามกฎการแขง่ขนั
ทางผูด้แูลการแขง่ขนัขอสงวนสทิธิ�การแกไ้ขกฎกตกิาโดยไมม่กีารแจง้ใหผู้เ้ลน่ทราบลว่งหนา้. ผูด้แูลการแขง่ขนัขอสงวนสทิธิ�

การตดัสนิที�ไมต่รงกบัเอกสารฉบบันี�ในกรณีที�รา้ยแรง, เพื�อรักษาความยตุธิรรมและการมนํี�าใจนักกฬีา. ผูด้แูลการแขง่มอํีานาจ
ตดัสนิในทกุกรณีขอ้พพิาจที�เกดิขึ�นนอกเหนอืจากเอกสารฉบบันี�ได.้

1.2 ภมูภิาค
สําหรับการแขง่ขนั Snapdragon Pro Series Braw Star ผูเ้ลน่ที�อาศยัอยูใ่นพื�นที�ดงัตอ่ไปนี�สามารถเขา้รว่มการแขง่ขนัได ้

● Asia-Pacific: Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Japan, Korea

1.3 การลงโทษ

1.3.1 คํานยิาม และขอบเขต
การลงโทษจะถกูแจง้โดย ESL ซึ�งจะมกีารลงโทษหลายกรณี ไดแ้ก่ แตม้การลงโทษสถานเบา, แตม้การลงโทษสถานหนัก, การ
หกัเงนิรางวลั, การปรับแพ,้ การตดัสทิธิ�ในการแขง่ขนั, การแบนจากการแขง่ขนั โดยทางทมีจะไดรั้บแจง้รายละเอยีดดงักลา่ว
ผา่นทางอเีมล และตวัแทนทมี หรอืเจา้ของทมีเทา่นั�นที�สามารถอธุรณไ์ด.้

1.3.1.1 คะแนนการลงโทษสถานเบา (Minor penalty points)
การนับแตม้การลงโทษสถานเบา จะนับจากความผดิเชน่ ไมอ่ปัโหลดบนัทกึการแขง่ขนั ไมแ่สดงขอ้มลูของทมี ขอ้มลูของทมีไม่
ถกูตอ้ง แตม้การลงโทษสถานเบาจะมผีลตอ่เงนิรางวลัที�ทมีหรอืผูเ้ลน่จะไดรั้บในซซีั�นนั�น ๆ โดยจะถกูลดเงนิรางวลั 1% (หนึ�ง
เปอรเ์ซน็ต)์ ในทกุ ๆ แตม้ที�ไดรั้บจากการลงโทษสถานเบา

1.3.1.2 คะแนนการลงโทษสถานหนัก (Major penalty points)
การนับแตม้การลงโทษสถานหนัก จะนับจากความผดิเชน่ จงใจหลอกลวงผูด้แูลการแขง่ขนั ไมส่ามารถแสดงตนในการแขง่ขนั
ได ้ หรอืการกระทําผดิกฎซํ�า ๆ โดยแตม้การลงโทษสถานหนัก จะมผีลตอ่เงนิรางวลัที�ทมีหรอืผูเ้ลน่จะไดรั้บในซซีั�นนั�น ๆ โดยจะ
ถกูลดเงนิรางวลั 10% (สบิเปอรเ์ซน็ต)์

1.3.1.3 การปรับเงนิ
การปรับเงนิ จะใชใ้นกรณีที�ทมีนั�น ๆ ไมส่ามารถทําตามเงื�อนไขที�กําหนดไวไ้ด ้ เชน่ การไมม่าตามกําหนดการณต์า่ง ๆ เชน่ วนั
แถลงขา่วการแขง่ขนั หรอืวนัจัดทําคอนเทนตก์ารแขง่ขนั

1.3.1.4 การแบนจากการแขง่ขนั
การแบนจากการแขง่ขนั จะถกูใชเ้มื�อพบเหตกุารณร์า้ยแรงจากทมี เชน่ ใหผู้อ้ ื�นทําการแขง่ขนัแทน ซึ�งบทลงโทษนี�สามารถ
บงัคบัใชก้บัตวัผูเ้ลน่ หรอืทั �งทมีได ้

1.3.1.5 การตดัสทิธิ�จากการแขง่ขนั (Disqualification)
การตดัสทิธิ�จากการแขง่ขนั เป็นบทลงโทษที�ใชโ้ดยทั �วไป ซึ�งทมีที�โดยบทลงโทษนี� จะโดนรบิเงนิรางวลัทั �งหมดที�ไดจ้ากการ
แขง่ขนั และถกูแบนจากการเขา้รว่มการแขง่ขนั โดยเบื�องตน้แลว้ จะถกูแบนจนกระทั �งการแขง่ขนันั�น ๆ สิ�นสดุลง

1.3.1.6 บทลงโทษเพิ�มเตมิ
ในกรณีที�มบีทลงโทษเพิ�มเตมิ จะขึ�นอยูก่บัดลุพนิจิของผูด้แูลการแขง่ขนั และสามารถเพิ�มเตมิไดใ้นภายหลงั

1.3.2 การรวมบทลงโทษ
การลงโทษ อาจมกีารรวมบทลงโทษตา่ง ๆ โดยขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของผูด้แูลการแขง่ขนั

1.3.3 บทลงโทษในกรณีที�กระทําผดิซํ�า
หากมกีารกระทําผดิซํ�า จะทําใหบ้ทลงโทษที�ไดรั้บรนุแรงขึ�นไปตามการกระทําผดิ ซึ�งอาจไมไ่ดร้ะบไุวใ้นกฎการแขง่ขนั
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1.3.4 การแบน และบทลงโทษการแขง่ขนันอกเหนอืรายการของ ESL
การแบน และบทลงโทษการแขง่ขนันอกเหนอืรายการของ ESL จะไมม่ผีลตอ่รายการแขง่ขนัอื�น ซึ�งไมร่วมถงึบทลงโทษที�ถกู
แจง้มาจากทางผูพั้ฒนาเกมนั�น ๆ หรอืเจา้ของลขิสทิธิ�เกมนั�น ๆ ซึ�งอาจมกีารประกทศมาจากทมีงานที�ดแูลการแขง่ขนั

1.4 แมตชท์ี�ทําการแขง่ขนั (Live matches)
“Live Matches” หมายถงึ แมตชก์ารแขง่ขนัในที�สาธารณะ หรอืแมตชท์ี�ทําการแขง่ขนั และถา่ยทอดสดโดย ESL หรอืพารท์เนอ
รท์ี�ไดรั้บอนุญาต

1.5 ผูจั้ดการแขง่ขนั
The event is organized by ESL. ESL is operated by ESL Gaming GmbH.
ESL Gaming GmbH
Schanzenstr. 23
51063 Köln
Germany
https://www.eslgaming.com/

1.6 ขอ้มลูสว่นบคุคล
ขอ้มลุสว่นบคุคลของผูเ้ลน่จะถกูรวบรวม ประมวลผล และจัดเกบ็การเขา้รว่มแขง่ขนั, การจักการองคก์ร, และการสง่มอบรางวลั.
ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูเ้ลน่จะถกูเกบ็ไวจ้นถงึวนัที� 25.03.2023 ตามนโยบายภายใน หรอื ตอบคําถามขั �นตอนขอ้กําหนดทาง
กฎหมาย. ผูเ้ลน่ทกุคนจะไดรั้บการแจง้จากทาง ESL ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากผูด้แูลขอ้มลูและกฎหมายความเป็น
สว่นตวัที�บงัคบัใชข้องแตล่ะประเทศ.

คําขอตา่งๆ ของคณุเกี�ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคล โปรดตดิ ESL ไดท้ี� :
https://account.eslgaming.com/privacy-policy

ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ทําการแบง่ปันกบับคุคลภายนอกจะถกูจัดการตามนโยบายความเป็นสว่นตวัของพวกเขา.
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2 ท ั�วไป

2.1 การเปลี�ยนแปลงกฎการแขง่ขนั
ผูด้แูลการแขง่ขนั มสีทิธิ�ในการบงัคบัใชก้ฎ เปลี�ยนแปลง หรอืตดัสนิสถานการณต์า่ง ๆ ที�อาจจะไมไ่ดร้ะบไุวใ้นกฎการแขง่ขนั
ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยยดึตามหลกัการความยตุธิรรม และการมนํี�าใจนักกฬีา

2.2 ความถกูตอ้งของกฎ
หากเอกสารฉบบันี�ขดัตอ่กฎหมาย อาจทําใหก้ฎการแขง่ขนัฉบบันี�ถกูบงัคบัใชไ้ดท้ั �งหมด

2.3 การรักษาความลบั
เนื�อหาของการประทว้ง Ticket support การพดูคยุหรอืการตดิตอ่อื�นใดกบัเจา้หนา้ที�และผูจั้ดการแขง่ขนัถอืเป็นความลบัอยา่ง
เครง่ครัด หา้มเผยแพรเ่นื�อหาดงักลา่วโดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้จากทางเจา้หนา้ที�หรอืผูจั้ดการ
แขง่ขนั

2.4 ขอ้ตกลงเพิ�มเตมิ
ผูจั้ดการแขง่ขนัของ ESL จะไมรั่บผดิชอบตอ่ขอ้ตกลงเพิ�มเตมิใด ๆ ที�เกดิขึ�นระหวา่งผูเ้ลน่และทมี และหากมขีอ้ตกลงใด ๆ
ขดัแยง้กบักฎของ ESL ขอ้ตกลงนั�น ๆ จะไมไ่ดรั้บอนุญาตในทกุกรณี

2.5 การถา่ยทอดสดการแขง่ขนั

2.5.1 สทิธิ�
สทิธิ�ในการถา่ยทอดสดการแขง่ขนั นับเป็นสทิธิ�ของESL Gaming GmbH และ Supercell โดยครอบคลมุไปถงึ การถา่ยทอด
สดตา่ง ๆ, บนัทกึยอ้นหลงัการแขง่ขนั, Demo หรอืเว็บไซต,์ โปรแกรมการรายงานผลการแขง่ขนั

2.5.2 การมอบสทิธิ� หรอืเพกิถอนสทิธิ�
ESL Gaming GmbH มอํีานาจในการใหส้ทิธิ�ในการถา่ยทอดสดการแขง่ขนั โดยจะถกูเตรยีมกอ่นที�จะเริ�มการแขง่ขนัแมตชแ์รก
ของรายการ

2.5.3 ความรับผดิชอบของผูเ้ลน่
ผูเ้ลน่จะไมส่ามารถปฏเิสธการถา่ยทอดสดอยา่งเป็นทางการ หรอืการถา่ยทอดสดที�ไดรั้บอนุญาตจาก ESL ได ้ ซึ�งผูด้แูลการ
แขง่ขนัจะเป็นผูใ้หอ้นุญาตในการถา่ยทอดสด

2.5.4 การยนิยอมและอนุญาตใหถ้า่ยทอดสด
สมาชกิของชมุชนที�ตอ้งการสตรมีหรอืรสีตรมีสว่นใด ๆ ของ Mobile Series ของ ESL จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที�
ESL และบรรทดัฐานที�เหมาะสมในการลงนาม สตรมีเมอรท์กุคนจะปฏบิตัติามบรรทดัฐานนี�เมื�อสตรมีหรอืรว่มสตรมีเหตกุารณท์ี�
เกี�ยวขอ้งกบั ESL
หากตอ้งการขออนุญาตเป็นผูร้ว่มสตรมีโปรดสง่อเีมลไปยงัที�อยูอ่เีมลตอ่ไปนี�ตามภมูภิาคของคณุ

Asia-Pacific: sps.apj@eslgaming.com

ESL ขอสงวนสทิธิ�ในการระงับสทิธิ�การถา่ยทอดสด หากพบวา่การถา่ยทอดสดนั�น ๆ ขดัตอ่หลกัจรรยาบรรณ และเงื�อนไขการใช ้
งาน

2.6 การตดิตอ่สื�อสาร

2.6.1 Discord
Discord “Snapdragon Pro Series” จะถกูใชเ้ป็นชอ่งทางหลกัในการตดิตอ่สื�อสารเกี�ยวกบัการแขง่ขนัเทา่นั�น

2.7 เงื�อนไขในการเขา้รว่มการแขง่ขนั
ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั จะตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี�

2.7.1 อายุ
ผูเ้ลน่ทกุคนจะตอ้งมอีาย ุ16 ปีขึ�นไปโดยนับจากวนัที�ทําการแขง่ขนัแมตชแ์รกของรายการ.
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2.7.2 สญัชาตขิองผูเ้ลน่
ผูเ้ลน่จะตอ้งทําการแขง่ขนัในประเทศ หรอืภมูภิาคใดภมูภิาคหนึ�งเทา่นั�น

2.7.3 บา้นเกดิ และถิ�นที�อยูอ่าศยั
บา้นเกดิของผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั (Home Country) หมายถงึ ประเทศที�บคุคลนั�น ๆ อาศยัอยู่ ซ ึ�งมหีลกัฐานจากหน่วยงานรัฐของ
ประเทศนั�น ๆ หรอืมวีซีา่ระยะยาว (Long Term Visa) ที�สามารถอาศยัไดน้านกวา่ 90 วนั ซึ�งมกีารตรวจสอบในทกุ ๆ การแขง่ขนั
ของ ESL แตเ่มื�อมกีารตรวจสอบแลว้ การตรวจสอบรอบนั�น ๆ จะนับวา่เป็นครั �งสดุทา้ยสําหรับการตรวจสอบเอกสาร

2.7.4 ขอ้มลูของผูเ้ลน่
ผูเ้ลน่จะตอ้งเตรยีมขอ้มลูของตนเองใหถ้กูตอ้ง และครบถว้น ไมว่า่จะเป็นชื�อ - นามสกลุ, รายละเอยีดการตดิตอ่, วนัเกดิ, ที�อยู่
และรปูภาพของผูเ้ลน่

2.7.5 บญัชเีกมของผูเ้ลน่
หา้มใชช้ื�อผูส้นับสนุนในชื�อที�ใชบ้นเว็บไซตข์อง ESL และหา้มใชช้ื�อที�ไมเ่หมาะสม และจะตอ้งทําการสรา้งบญัชบีน ESL Play

2.7.5.1 การใชไ้อดเีกมไมถ่กูตอ้ง
ไมอ่นุญาตใหผู้เ้ลน่ใชไ้อดอีื�นที�ไมไ่ดทํ้าการลงทะเบยีนไวบ้น ESL Play ทําการแขง่ขนั และจะถอืวา่ผูเ้ลน่ และทมีจงใจสรา้ง
ความสบัสนใหก้บัผูด้แูลการแขง่ขนั และทมีจะไมไ่ดรั้บคะแนนจากการแขง่ขนัเนื�องจากขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง

2.8 บญัชขีองทมี (Team accounts)
2.8.1 ชื�อทมี

ชื�อทมีบนระบบของ ESL จะตอ้งไมม่คํีาพว่งทา้ย เชน่ “ESL team” โดยจะตั �งเป็นชื�อสงักดั หรอืองคก์รได ้
ในกรณีที�มสีองทมีและมเีจา้ของเดยีวกนั จะตอ้งใหท้มีใดทมีหนึ�งทําการเปลี�ยนเจา้ของทมี หรอืเปลี�ยนสงักดักอ่นทําการแขง่ขนั

2.8.2 การเปลี�ยนแปลงขอ้มลูบญัชทีมี
การเปลี�ยนแปลงใด ๆ เกี�ยวกบัขอ้มลูของทมี จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากทาง ESL กอ่นที�จะทําการแกไ้ขใด ๆ โดยประกอบไปดว้ย

● การเปลี�ยนแปลงผูเ้ลน่
● การเปลี�ยนชื�อทมี
● การเปลี�ยนโลโกท้มี

2.9 เงื�อนไขของ Sponsor ที�ถกูหา้ม
2.9.1 คอนเทนตสํ์าหรับผูใ้หญ่

Sponsor หรอืพารท์เนอรท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัคอนเทนตสํ์าหรับผูใ้หญ่ เชน่ สื�อลามกอนาจาร, การใชส้ารเสพตดิ จะไมไ่ดรั้บอนุญาตให ้
เป็นผูส้นับสนุนของทมีในการแขง่ขนัของ ESL.

2.10 เงนิรางวลัในการแขง่ขนั
เงนิรางวลัทั �งหมดจะถกูจา่ยหลงัจากการแขง่ขนัทั �งหมดจบลงแลว้ 90 วนั แตอ่าจใชเ้วลาประมาณ 180 วนัในการทําใหก้าร
ดําเนนิการโอนเงนิรางวลัเสร็จสิ�น

2.10.1 การถกูหกัเงนิรางวลัจากแตม้การลงโทษ
ทกุ ๆ แตม้การลงโทษที�ทมี หรอืผูเ้ลน่ไดร้ะหวา่งซซีั�นการแขง่ขนั จะมกีารหกัเงนิรางวลัดงันี�:

● สําหรับโทษสถานเบา ทกุ ๆ แตม้จะถกูหกัเงนิรางวลัแตม้ละ 1% (หนึ�งเปอรเ์ซน็ต)์ จากเงนิรางวลัที�ทมีนั�น ๆ ไดรั้บ
● สําหรับโทษสถานหนัก ทกุ ๆ แตม้จะถกูหกัเงนิรางวลัแตม้ละ 10% (สบิเปอรเ์ซน็ต)์ จากเงนิรางวลัที�ทมีนั�น ๆ ไดรั้บ

การหกัเงนิรางวลัจะคํานวนจากเงนิที�ทมี หรอืผูเ้ลน่ไดจ้ากการแขง่ขนัเมื�อสิ�นสดุฤดกูาลการแขง่ขนั

ทั �งนี� หากทมีโดนหกัเงนิรางวล้มากเกนิไป ทมีนั�น ๆ จะถกูตดัสทิธิ�การแขง่ขนัทนัที

2.10.2 การหกัเงนิรางวลัจากการถกูปรับเงนิ
การปรับเงนิรางวลั จะมผีลตอ่ทมีที�มปัีญหาในการแขง่ขนัเทา่นั�น

2.10.3 การเพกิถอนการจา่ยเงนิรางวลั
หากเงนิรางวลัจากลกีไมถ่กูจา่ย ผูด้แูลลกีมสีทิธิ�ที�จะยกเลกิการจา่ยเงนิรางวลัที�คา้งอยู่ หากพบการละเมดิกฎที�อยูใ่นกฎการ
แขง่ขนั

ในกรณีที�ทมีถกูตดัสทิธิ�จากการแขง่ขนั ทมี และผูเ้ลน่จะโดนรบิเงนิรางวลัทนัที และขึ�นอยูก่บัความรนุแรงของการกระทําผดิ โดน
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มลูคา่สงูสดุคอืจํานวนเงนิรางวลัทั �งหมดที�ทมีไดรั้บ

2.10.4 การโอนเงนิรางวลั
การโอนเงนิรางวลัจะโอนผา่นทางบญัชธีนาคาร หรอื PayPal หากไมส่ามารถโอนเงนิไดเ้นื�องจากทมีแจง้รายละเอยีดเงนิรางวลั
ไมถ่กูตอ้ง และหากทมีไมดํ่าเนนิการสง่เอกสารใหถ้กูตอ้งภายใน 1 ปี เงนิรางวลัดงักลา่วจะถกูรบิทนัท.ี

2.10.5 เงนิรางวลัสําหรับการแขง่ขนั

SEASON 2

เงนิรางวลัรอบ Open Finals Asia-Pacific

อนัดบั เงนิรางวลัที�ไดร้บั (USD) รางวลัเพิ�มเตมิ

1 $600 ผา่นเขา้สูร่อบ Challenge Season

2 $600 ผา่นเขา้สูร่อบ Challenge Season

3 $600 ผา่นเขา้สูร่อบ Challenge Season

4 $600 ผา่นเขา้สูร่อบ Challenge Season

5 $350

6 $350

7 $200

8 $200

รวมท ั�งหมด $3500

CHALLENGER SEASON 2

เงนิรางวลัรอบ Challengers Asia-Pacific

อนัดบั Prize (USD)

1 $16000

2 $9000

3 $7000

4 $5000

5 $3000

6 $3000

7 $1000

8 $1000

รวมท ั�งหมด $45000
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2.11 การเริ�มการแขง่ขนั

2.11.1 การตรงตอ่เวลาสําหรับการถา่ยทอดสด
แมตชท์ี�มกีารถา่ยทอดสด จะทําการดําเนนิการแขง่ขนัตามเวลาที�กําหนด ในกรณีที�ทมี หรอืผูเ้ลน่ไมพ่รอ้มทําการแขง่ขนั จะตอ้ง
แจง้ใหท้าง ESL รับทราบ

2.11.2 ทมี หรอืผูเ้ลน่ไมพ่รอ้มทําการแขง่ขนัตามเวลาที�กําหนดในการถา่ยทอดสด
ทมี หรอืผูเ้ลน่ที�ไมพ่รอ้มทําการแขง่ขนัตามเวลาที�กําหนด จะถกูลงโทษโดยการนับ สอง (2) คะแนนลงโทษสถานเบา และหากมี
การถา่ยทอดสด ทมี หรอืผูเ้ลน่ที�ไมพ่รอ้มจะถกูลงโทษโดยการนับคะแนนลงโทษเพิ�มอกี สาม (3)  คะแนนลงโทษสถานเบา.

2.11.3 ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัไมแ่สดงตน
หากผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัไมแ่สดงตนภายใน 15 นาทจีากเวลาที�กําหนดไว ้ จะถกูนับวา่ทมีไมม่าทําการแขง่ขนั และทมีคูแ่ขง่จะ
ไดรั้บสทิธิ�ชนะในแมตชนั์�นทนัท ี(เวลาการแขง่ขนัอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื�องจากการถา่ยทอดสด)

2.12 ขั �นตอนการดําเนนิการแขง่ขนั

2.12.1 หลกัฐานผลการแขง่ขนั (Match media)
หลกัฐานผลการแขง่ขนัทั �งหมด (screenshot / demo / replay / อื�น ๆ) จะตอ้งถกูบนัทกึไวโ้ดยผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัอยา่งนอ้ย 2
สปัดาหห์ลงัจากจบการแขง่ขนัเพื�อใชเ้ป็นหลกัฐานในการทกัทว้งตา่ง ๆ

หลกัฐานดงักลา่วทั �งหมด ทางทมีจะตอ้งสามารถสง่ใหท้างผูด้แูลการแขง่ขนัตรวจสอบไดห้ากเกดิการรอ้งขอจากทมีงาน และ
ทาง ESL ขอสงวนสทิธิ�ในการตรวจสอบหลกัฐานทั �งหมด

2.13 การทกัทว้งการแขง่ขนั

2.13.1 คํานยิาม
การทกัทว้ง สามารถทําไดใ้นระหวา่งการแขง่ขนั และจะใชใ้นการทกัทว้งผลการแขง่ขนัเทา่นั�น แตห่ากทางทมีพบวา่การตั �งคา่
ล็อบบี�การแขง่ขนัไมถ่กูตอ้ง หรอืสาเหตคุลา้ยกนั โดยการทกัทว้งจะเป็นการสื�อสารโดยตรงจากผูด้แูลการแขง่ขนัเทา่นั�น

2.13.2 กฎการทกัทว้งการแขง่ขนั
การทกัทว้ง จะตอ้งระบรุายละเอยีดใหช้ดัเจน และมหีลกัฐานที�แสดงปัญหาอยา่งชดัเจน หากแจง้การโกงการแขง่ขนัแตไ่มม่ี
หลกัฐานตา่ง ๆ ทางทมีงานจะนับวา่การทกัทว้งนั�น ๆ ไมม่ผีลใด ๆ และหากมกีารใชคํ้าที�ไมเ่หมาะสมในการทกัทว้ง ทมี หรอืผู ้
เลน่จะถกูลงโทษโดยการนับแตม้ลงโทษ

2.14 การสมัภาษณ์
ในทกุเกมการแขง่ขนัที�มกีารถา่ยทอดสดอยา่งเป็นทางการ ทมีจะตอ้งเตรยีมตวัแทนเพื�อเขา้สมัภาษณ์ โดยควรจะเตรยีมพรอ้ม
เขา้สมัภาษณใ์นชว่งกอ่น หรอืหลงัจบการแขง่ขนั

2.15 วดิโิอคอนเทนต์
ในการถา่ยทําวดิโิอ (เชน่ สมัภาษณ,์ คอนเทนตต์า่ง ๆ) ที�เกดิขึ�นโดยไมไ่ดถ้กูดแูลโดย ESL ควรจะตอ้งถกูจัดทําในสภาพที�
เหมาะสม และหากทมี หรอืผูเ้ลน่ตอ้งการแสดงโลโกส้ปอนเซอร์ ทางทมีจะตอ้งสง่ใหก้บัผูจั้ดการแขง่ขนัตรวจสอบกอ่น และไม่
อนุญาตใหทํ้าการโปรโมทสปอนเซอรโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต และโลโกไ้มค่วรใหญก่วา่หนา้ของผูเ้ลน่
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3 กฎการแขง่ขนัในงานแขง่ขนั (Event Rules)

3.1 อปุกรณ์
ESL จะทําการจัดเตรยีมโทรศพัทสํ์าหรับการแขง่ขนัไวใ้ห ้และในกรณีที�สถานที�แขง่ขนัอาจมเีสยีงรบกวน หฟัูงลดเสยีงรบกวนจะ
ถกูจัดเตรยีมไวเ้ชน่กนั

3.2 การแตง่กาย
ผูเ้ลน่ในทมีจะตอ้งแตง่ตวัใหเ้ป็นลกัษณะ / สเีดยีวกนั หรอืใสเ่สื�อของทมี กางเกงขายาว และรองเทา้ผา้ใบเทา่นั�น และไมอ่นุญาต
ใหใ้สห่มวก โดยจะมบีทลงโทษเป็นการปรับเงนิ (ขั �นตํ�า $250) แตใ่นกรณีที�เป็นการกระทําผดิรา้ยแรง (เชน่ การแตง่กายที�ไม่
สภุาพ หรอืนําเสื�อของทมีอื�นมาสวมใส)่ ผูเ้ลน่จะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้สูพ่ื�นที�การแขง่ขนัจนกวา่จะทําการแกไ้ขเสร็จสิ�น และ
ทาง ESL อาจมชีดุเตรยีมไวสํ้าหรับการเปลี�ยน ทั �งนี� การปรับเงนิ จะหกัจากเงนิรางวลัของทมีที�ไดรั้บ

3.3 ผูด้แูลการแขง่ขนั
ผูเ้ลน่ควรจะทําตามคําแนะนําของผูด้แูลการแขง่ขนั หากฝ่าฝืน อาจถกูลงโทษโดยการนับแตม้ลงโทษ

3.4 ขอ้มลูสําหรับการแขง่ขนัเบื�องตน้
ขอ้มลูสําหรับการแขง่ขนัเบื�องตน้ จะถกูสง่ใหก้บัทมี และผูเ้ลน่ผา่นทางอเีมลกอ่นเริ�มการแขง่ขนั เพื�อใหท้มีและผูเ้ลน่เขา้ใจถงึ
เงื�อนไขตา่ง ๆ สําหรับการแขง่ขนัในแบบออฟไลน์

3.5 รายการตรวจสอบทางเทคนคิ (Technical checklist)
หลงัจากที�ทําการเตรยีมอปุกรณใ์นการแขง่ขนัแลว้ ผูเ้ลน่จะตอ้งทําการเซน็ตเ์อกสารรายการตรวจสอบกอ่นทําการแขง่ขนั เพื�อ
ยนืยนัวา่ทางผูเ้ลน่และทมี ไดทํ้าการตรวจสอบอปุกรณ์ และระบบตา่ง ๆ ในการแขง่ขนัแลว้ และพรอ้มทําการแขง่ขนัตามเวลาที�
กําหนด หากพบวา่เกดิปัญหาระหวา่งการแขง่ขนั ทางทมีอาจโดนนับคะแนนลงโทษสถานเบาหนึ�ง (1) คะแนน

3.6 การจัดทําสื�อเกี�ยวกบัการแขง่ขนั (Media obligations)
หากทาง ESL ตอ้งการจัดทําคอนเทนต์ เชน่ การสมัภาษณต์า่ง ๆ, การถา่ยรปู หรอืการถา่ยวดิโิอ, งานแถลงขา่วการแขง่ขนั ผู ้
เลน่จะตอ้งใหค้วามรว่มมอืกบั ESL ไมว่า่กรณีใด ๆ

ทั �งนี� ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัจะไดรั้บแจง้รายละเอยีดตา่ง ๆ กอ่น เชน่ วนั, เวลา และสถานที�, รายละเอยีดและขั �นตอนกายถา่ยทํา
โดยปกตแิลว้ จะใชร้ะยะเวลาไมเ่กนิ 5 นาทสํีาหรับการถา่ยทําสว่นตา่ง ๆ

3.6.1 เงื�อนไขของการจัดทําสื�อเกี�ยวกบัการแขง่ขนั
ในกรณีที�ทมี หรอืผูเ้ลน่ไมส่ามารถทําตามเงื�อนไขของการเตรยีมตวัเพื�อจัดทําสื�อ หรอืคอนเทนตเ์กี�ยวกบัการแขง่ขนั จะมกีาร
ลงโทษโดยการปรับเงนิรางวลัตามดลุยพนิจิของผูด้แูลการแขง่ขนั โดยเบื�องตน้จะมบีทลงโทษดงันี�

● ไมแ่สดงตน หรอืไมพ่รอ้มตามเวลาที�นัดหมายในวนัจัดทําคอนเทนต์ (Media day) : $4000 + 5% ของเงนิรางวลั
ที�ทมีไดรั้บจากการแขง่ขนั

● ไมแ่สดงตน หรอืมาสายในวนัทําขอ้ตกลง / สญัญา:
○ ผูเ้ลน่ไมแ่สดงตน 1-30% ของ Lineup: $600 + 0.75% ของเงนิรางวลัที�ทมีไดรั้บจากการแขง่ขนั
○ ผูเ้ลน่ไมแ่สดงตน 31-50% ของ Lineup: $800 + 1% ของเงนิรางวลัที�ทมีไดรั้บจากการแขง่ขนั
○ ผูเ้ลน่ไมแ่สดงตน 51-70% ของ Lineup: $1000 +1.25% ของเงนิรางวลัที�ทมีไดรั้บจากการแขง่ขนั
○ ผูเ้ลน่ไมแ่สดงตน 71-99% ของ Lineup: $1200 + 1.5% ของเงนิรางวลัที�ทมีไดรั้บจากการแขง่ขนั
○ ผูเ้ลน่ไมแ่สดงตน 100% ของ Lineup: $2000 + 2.5% ของเงนิรางวลัที�ทมีไดรั้บจากการแขง่ขนั

● ไมแ่สดงตน หรอืมาสายในวนัแถลงขา่ว:
○ ผูเ้ลน่ไมแ่สดงตน 1-30% ของ Lineup: $360 + 0.45% ของเงนิรางวลัที�ทมีไดรั้บจากการแขง่ขนั
○ ผูเ้ลน่ไมแ่สดงตน 31-50% ของ Lineup: $480 + 0.6% ของเงนิรางวลัที�ทมีไดรั้บจากการแขง่ขนั
○ ผูเ้ลน่ไมแ่สดงตน 51-70% ของ Lineup: $600 +0.75% ของเงนิรางวลัที�ทมีไดรั้บจากการแขง่ขนั
○ ผูเ้ลน่ไมแ่สดงตน 71-99% ของ Lineup: $720 + 0.9% ของเงนิรางวลัที�ทมีไดรั้บจากการแขง่ขนั
○ ผูเ้ลน่ไมแ่สดงตน 100% ของ Lineup: $1200 + 1.5% ของเงนิรางวลัที�ทมีไดรั้บจากการแขง่ขนั

การปรับเงนิรางวลัอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หากทมีมาไมต่รงเวลาที�กําหนด แตย่งัสามารถจัดทําคอนเทนตไ์ด ้
หรอืมเีหตผุลที�เหมาะสม ทั �งนี� ขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการแขง่ขนัแตเ่พยีงผูเ้ดยีว
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3.7 สถานที�สําหรับการแขง่ขนั

3.7.1 อาหาร, เครื�องดื�ม การปฏบิตัติน และการสบูบหุรี�
โดยเบื�องตน้แลว้ ไมอ่นุญาตใหรั้บประทานอาหาร และสบูบหุรี�ในพื�นที�การแขง่ขนั แตส่ามารถนํานํ�าดื�มเขา้พื�นที�ได ้ แตจ่ะตอ้งถกู
ตรวจสอบแลว้โดยผูจั้ดการแขง่ขนัเทา่นั�น และจะตอ้งวางไวใ้ตโ้ตะ๊ หรอืจดุที�กําหนดไวเ้ทา่นั�น
การสง่เสยีงดงัเกนิไป หรอืการใชถ้อ้ยคําที�ไมส่ภุาพในพื�นที�การแขง่ขนัเป็นสิ�งที�ไมเ่หมาะสม และผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัจะตอ้ง
ปฏบิตัติามกฎของสถานที�ตา่ง ๆ อยา่งเครง่ครัด หากพบการฝ่าฝืน ทมีจะถกูลงโทษโดยการหกัคะแนน

3.7.2 อปุกรณท์ี�สามารถถอดออกได ้(Removable media)
ไมอ่นุญาตใหผู้เ้ขา้รว่มการแขง่ขนัใชอ้ปุกรณท์ี�ไมไ่ดผ้า่นการตรวจสอบจากผูด้แูลการแขง่ขนั

3.7.3 กลอ้ง หรอือปุกรณป์ระเภทเดยีวกนักบักลอ้ง
ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั จะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหนํ้าอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิ, กลอ้ง หรอือปุกรณป์ระเภทดงักลา่วเขา้ในพื�นที�การแขง่ขนั
โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต และอปุกรณส์ื�อสารสว่นตวัจะตอ้งถกูเกบ็ไวน้อกพื�นที�การแขง่ขนั หรอืในจดุที�กําหนดไวเ้ทา่นั�น

ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั จะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหถ้า่ยรปู หรอืบนัทกึวดิโิอในระหวา่งที�อยูใ่นพื�นที�ของการแขง่ขนั นอกจากจะไดรั้บ
อนุญาตจาก ESL

ทั �งนี� เอกสารที�เป็นสิ�งพมิพท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัการแขง่ขนั สามารถนําเขา้ไปในพื�นที�ได ้ โดยจะตอ้งมขีนาดที�เหมาะสม เชน่ สมดุจด
บนัทกึ

3.7.4 สิ�งของที�ไมไ่ดใ้ช ้หรอืไมเ่กี�ยวขอ้งกบัการแขง่ขนั
สิ�งของที�ไมไ่ดใ้ชสํ้าหรับการแขง่ขนั (เสื�อผา้ที�ไมไ่ดส้วมใส,่ กระเป๋า, อื�น ๆ) จะตอ้งถกูเกบ็ไวภ้ายนอกจดุที�ทําการแขง่ขนัซึ�งจะ
ถกูระบไุวโ้ดย ESL

3.7.5 การใชง้านอปุกรณ์
อปุกรณท์ี�ทาง ESL ใหใ้ชใ้นการแขง่ขนั หา้มใชง้านดา้นอื�น ๆ (การเขา้เว็บไซต์ หรอือื�น ๆ) หากฝ่าฝืน จะถกูนับคะแนนโทษสถาน
เบา 1 คะแนน

3.8 รปูภาพ และสทิธิ�ในสื�อตา่งๆ
ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัทกุคน จะตอ้งยอมรับวา่ ทาง ESL มสีทิธิ�ในรปูภาพ, เสยีง หรอืวดิโิอบนเว็บไซต์ หรอืสื�ออื�น ๆ ที�ใชใ้นการ
โฆษณา
โดยปกตแิลว้ ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั จะตอ้งทําการเซน็ตเ์อกสารกอ่นที�จะเริ�มทําการแขง่ขนัแมตชแ์รก

3.9 พธิมีอบรางวลัสําหรับผูช้นะ
ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั จะตอ้งอยูบ่นเวทกีารแขง่ขนัหลงัการแขง่ขนัรอบชงิชนะเลศิ (Grand Final) จบลงแลว้

3.10 พื�นที�ที�ทาง ESL จัดเตรยีมไว ้
สําหรับพื�นที�ดงักลา่ว จะใชใ้นการจัดกจิกรรมทางการคา้เทา่นั�น (เชน่ พื�นที�สําหรับการแขง่ขนั, หอ้งซอ้ม, หอ้งพักในโรงแรม, อื�น
ๆ)
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4 ตาราง และรปูแบบการแขง่ขนั

4.1 รปูแบบการแขง่ขนั
ทวัรน์าเมนตน์ี�จะถกูแบง่เป็นสอง splits. แตล่ะ split มรีะยะเวลา 3 สปัดาห ์เป็นการแขง่ขนั open qualifiers 6 รอบตอ่ภมูภิาค.
ทมีที�เขา้รว่มรอบ Open Qualifiers ทําการแขง่ขนัเกบ็คะแนนสําหรับจัดอนัดบัในทวัรน์าเมน้ต.์ อา้งองิจากผลการแขง่ขนั, 8 ทมี
ที�มคีะแนนสงูสดุจะผา่นเขา้สูร่อบ Open Finals.

4.1.1 Open Finals
ในแตล่ะ splits มรีอบ open final. การแขง่ชนัรอบ open finals จะทําการแขง่ขนัแบบ double elimination ดว้ยรปู
แบบการแขง่ขนั best of 5 และ 8 ทมีที�อนัดบัสงูสดุจะผา่นเขา้สูร่อบ Challenge Season.

4.1.2 Challenger Season
สําหรับ Challenge Season, ทั �ง 8 ทมีจะทําการแขง่ขนัดว้ย GSL format ในรปูแบบ Best of 5 ซึ�งทมีจะถกูแยกออก
เป็นสองกลุม่. 2 ทมีที�มอีนัดบัสงูสดุจากแตล่ะกลุม่จะผา่นเขา้สูร่อบ Challenger Final.

4.2 ตารางการแขง่ขนั

4.2.1 Split 1

รายการแขง่ขนั วนัที�ทาํการแขง่ขนั

Open Qualifier #1
27 ธนัวาคม 2022

Open Qualifier #2 28 ธนัวาคม 2022

Open Qualifier #3 3 มกราคม 2023

Open Qualifier #4 4 มกราคม 2023

Open Qualifier #5 10 มกราคม 2023

Open Qualifier #6 11มกราคม 2023

Open Finals 30 มกราคม 2023

4.2.2 Split 2

รายการแขง่ขนั วนัที�ทาํการแขง่ขนั

Open Qualifier #1 7 กมุภาพันธ ์2023

Open Qualifier #2 8 กมุภาพันธ ์2023

Open Qualifier #3 14 กมุภาพันธ ์2023

Open Qualifier #4 15 กมุภาพันธ ์2023

Open Qualifier #5 21กมุภาพันธ ์2023

Open Qualifier #6 22 กมุภาพันธ ์2023

Open Finals 3 มนีาคม 2023
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4.2.3 Challenge Season
ตารางการแขง่ขนันี�ใชเ้พยีงกบัภมูภิาค Asia-Pacific.

รายการแขง่ขนั วนัที�ทาํการแขง่ขนั

Challenge Day #1 24 มนีาคม 2023

Challenge Day #2 31 มนีาคม 2023

Challenge Day #3 5 เมษายน 2023

Challenge Finals 7 อาจ 2023

4.2.4 การนับคะแนนในการแขง่ขนั Open Qualifiers

อนัดบั คะแนนรวม

1 100

2 75

3 - 4 55

5 - 8 35

9 - 16 20

17 - 32 10

33 - 64 5

65 - 128 3

129 - 256 0

4.3. ระบบการใหค้ะแนนสําหรับ Masters

การแขง่ขนัรอบ Masters finals จะจัดขึ�นที� โตเกยีว ประเทศญี�ปุ่ นผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัจากทกุภมูภิาคจะทําการ
แขง่ขนักนัที�นั�น 8 ทมี จาก 4 ภมูภิาคจะแขง่ขนัเพื�อชงิเงนิรางวลัรวมกวา่ 200,000 USD ในเดอืน
พฤษภาคม 2023 สําหรับระบบการใหค้ะแนนของ Masters จะอธบิายไวใ้นตารางขา้งลา่ง โดย 2 ทมีที�ทํา
ผลงานดทีี�สดุจากแตล่ะภมูภิาคจะไดส้ทิธิ�ในการแขง่ขนัในรอบ Masters โดยยดึจากตารางดา้นลา่งดงัตอ่
ไปนี�

4.3.1. เอเชยี-แปซฟิิก และญี�ปุ่ น (APJ) - การใหค้ะแนนรอบ Masters

อนัดบัที� Season 1 Season 2

1 375 450

2 375 450
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3 275 330

4 275 330

5 175 210

6 175 210

7 75 90

8 75 90

4.4 รายละเอยีดของทมีที�เขา้รว่มการแขง่ขนั และสล็อต
ทมีที�เขา้รว่มการแขง่ขนัในเฟสใด ๆ กต็าม จะสามารถทําการแขง่ขนัรอบคดัเลอืกของเฟสอื�น ๆ ได ้ (เชน่ Masters)
เชน่ ทมีที�ชนะจนมคีะแนน Masters เพยีงพอแลว้ใน Season เดยีว สามารถผา่นเขา้รอบไดท้นัที หากคะแนนที�ทมี
นั�น ๆ ไดรั้บ ถงึตามเกณฑท์ี�กําหนดไวสํ้าหรับการผา่นการคดัเลอืก

สล็อต (Slot) จะยงัคงอยูก่บัทมีนั�น ๆ หากผูเ้ลน่สว่นใหญข่องทมียงัอยูใ่นรายชื�อทมี (Main Roster) ในการแขง่ขนั
นั�น ๆ เชน่ หากผูเ้ลน่เดมิยงัอยูใ่นทมี 2 คน จาก 3 คน ทมีนั�น ๆ จะยงัถอืสทิธิ�ในการไดรั้บการคดัเลอืก ถงึแมว้า่จะมี
การเปลี�ยนชื�อทมี หรอืเปลี�ยนสงักดัทมี และจะยงัถอืวา่ผูเ้ลน่สว่นใหญท่ี�ยงัอยูใ่นทมีเป็นผูเ้ลน่หลกั (เชน่ ผูเ้ลน่
ที�ทําการแขง่ขนัแมตชส์ว่นใหญ ่และทําคะแนนใหท้มีไดม้ากที�สดุ)
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5 กฎของเกม

5.1 คํานยิามการแขง่ขนั
การแขง่ขนัจะถกูจัดในรปูที�แบบแตกตา่งกนั, ขึ�นอยูก่บัรอบที�ทําการแขง่ขนั. โดยทางเราไดทํ้าการชี�แจงคําศพัทแ์ละรปูแบบการ
แขง่ขนัไวด้งันี� :

● เกม – หนึ�งเกมที�เลน่ในแผนที� และโหมดที�ทําการเลอืกไว.้
● เซ็ต – การแขง่ขนัแบบ Best of 3 หรอื Best of 5 จากในโหมดใดโหมดหนึ�งตอ่ไปนี�ของ Brawl Stars:

○ Bounty
○ Gem Grab
○ Heist
○ Brawl Ball
○ Hot Zone
○ Knockout

● แมตชท์ี�ใชท้าํการแขง่ขนั – ขึ�นอยูก่บัรอบของทวัรน์าเมนต,์ แตล่ะแมตชป์ระกอบไปดว้ยการแขง่ขนัแบบ Best of 1,
Best of 3 และ Best of 5. การแขง่ขนัรอบ Open Qualifiers, จะเป็น Best of 3 ทั �งหมด.

แผนที�และโหมดที�ใชแ้ขง่ขนัจะประกาศผา่นทาง Discord หรอื อเิมลลข์องสมาชกิในทมี.

5.1.1 Best of 1
ผูเ้ลน่จะทําการแขง่เพยีงแค ่1 เซต็ ในแผนที�และโหมดที�ทําการเลอืกไว:้

● เกม 1
● เกม 2
● ในกรณีที�คะแนนเป็น 1:1, เกม 3

5.1.2 Best of 3
ผูเ้ลน่จะทําการแขง่ขนั 3 เซต็. ทมีชนะจะถกูประกาศเมื�อทําการแขง่ขนัชนะครบ 2 เซต็.
เซ็ต 1 - โหมด and แผนที� 1:

● เกม 1
● เกม 2
● ในกรณีที�คะแนนเป็น 1:1, เกม 3

Set 2 - Mode and map 2:
● เกม 1
● เกม 2
● ในกรณีที�คะแนนเป็น 1:1, เกม 3

Set 3 - โหมด และ แผนที� 3 (จะทําการแขง่ขนัตอ่เมื�อมคีะเซต็เป็น 1:1):
● เกม 1
● เกม 2
● ในกรณีที�คะแนนเป็น 1:1, เกม 3

5.1.3 Best of 5
ผูเ้ลน่จะทําการแขง่ขนั 5 เซต็. ทมีชนะจะถกูประกาศเมื�อทําการแขง่ขนัชนะครบ 3 เซต็.
เซ็ต 1 - โหมด และ แผนที� 1:

● เกม 1
● เกม 2
● ในกรณีที�คะแนนเป็น 1:1, เกม 3

เซ็ต 2 - โหมด และ แผนที� 2:
● เกม 1
● เกม 2
● ในกรณีที�คะแนนเป็น 1:1, Game 3

เซ็ต 3 - โหมด และ แผนที� 3:
● เกม 1
● เกม 2
● ในกรณีที�คะแนนเป็น 1:1, Game 3
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เซ็ต 4 - โหมด และ แผนที� 4 (จะทําการแขง่ขนัตอ่เมื�อมคีะเซต็เป็น 1:1):
● เกม 1
● เกม 2
● ในกรณีที�คะแนนเป็น 1:1, Game 3

เซ็ต 5 - โหมด and แผนที� 5 (จะทําการแขง่ขนัตอ่เมื�อมยีงัไมม่ผีูช้นะในเซต็ 3):
● เกม 1
● เกม 2
● ในกรณีที�คะแนนเป็น 1:1, เกม 3

5.2 แผนที�สําหรับการแขง่ขนั (Maps)
ในแตล่ะเกมมโีหมดแผนที�แตกตา่งกนั. แผนที�จะถกูแจง้จากผูด้แูลกอ่นเริ�มการแขง่ขนัในแตล่ะรอบของทวัรน์าเมนต.์ โดยการโพ
สตแ์ละปักหมดุไวใ้น Discord Snapdragon Pro Series พรอ้มทั �งสง่ผา่นอเีมลท์ี�ทําการผกูกบับญัชี ESL Play ของสมาชกิใน
ทมี.

แผนที�และโหมดที�ใชใ้นการแขง่ขนั:
Hot Zone - Open Zone, Ring of Fire, Dueling Beetles
Knockout - Goldarm Gulch, Out in the Open, Belle's Rock
Heist - Hot Potato, Kaboom Canyon, Safe Zone
Bounty - Layer Cake, Shooting Star, Canal Granade
Brawl Ball - Backyard Bowl, Center Stage, Beach Ball
Gem Grab - Deep Diner, Minecart Madness, Double Swoosh

5.3 การจัดอนัดบั (Seeding)
กฎการจัดอนัดบัใชเ้พยีงกบัการแขง่ขนัรอบ Challenge Season & Finals เทา่นั�น. ในรอบ Open Qualifiers ไมม่กีารใหลํ้าดบั
พเิศษ – ทกุทมีจะถกูจัดอนัดบัโดยการสุม่. การจัดอนัดบันั�นมเีพื�อกําหนดอนัดบัเบื�องตน้ใหแ้ตล่ะทมีกอ่นเริ�มการแขง่ขนั
Challenger Finals. โดยพจิารณาจากอนัดบัสดุทา้ยของทมีใน Challenge Season.

ถา้ทมีใดมอีนัดบัที�เสมอกนัจะถกูตดัสนิโดยผลคะแนนจากเกมการแขง่ขนัที�พบกนักอ่นหนา้. ในกรณีที�ทั �งสองทมีสิ�นสดุการ
แขง่ขนัโดยเสมอกนัอยา่งสมบรณู์ (ไมส่ามารถตดัสนิจาก tiebreakers ได)้ และยงัคงเสมอกนัอยู,่ การจัดอนัดบัจะตดัสนิจากการ
โยนเหรยีญ.

5.4 การเปลี�ยนแปลงการแขง่ขนั (Match changes)
ESL สามารถเปลี�ยนแปลงเวลาเริ�มการแขง่ขนัตามดลุยพนิจิ และจะแจง้ใหผู้เ้ขา้แขง่ขนัทราบโดยเร็วที�สดุ.

5.5 จํานวนผูเ้ลน่ในทมี
ทมีจะมผีูเ้ลน่หลกัได ้3 คน และสํารองจํานวน 1 คน. ไมอ่นุญาตใหทํ้าการเปลี�ยนตวัผูเ้ลน่นอกเหนอืจากระยะเวลาการเปลี�ยนตวัที�
กําหนด. ทางทมีสามารถเปลี�ยนผูเ้ลน่ทั �งหมดไดร้ะหวา่ง splits หากไมไ่ดผ้า่นการคดัเลอืกสูร่อบ Challenge Season.

5.6 การล็อครายชื�อสมาชกิในทมี (Roster Locks)
การล็อครายชื�อสมาชกิในทมีจะถกูบงัคบัใชต้ลอดการแขง่ขนัรอบ Open Finals, Challenge Season จนถงึ Challenge
Finals.

รายชื�อของสมาชกิจะถกูล็อคไวเ้พื�อป้องกนัการเปลี�ยนแปลงสมาชกิ, เมื�อทมีผา่นเขา้สูร่อบ open finals. ทมีที�ผา่นเขา้สูร่อบ
Open Finals หรอื Challenge Season/Finals จะถกูล็อครายชื�อไวโ้ดยสมบรณู์ และอนญาตใหท้มีเปลี�ยนแปลงรายชื�อสมาชกิ
เพยีงแค ่1 คน ในระหวา่งการแขง่ขนั.

เมื�อทมีผา่นเขา้สูร่อบ Open Finals, Challenge Season หรอื Challenge Finals, จะบงัคบัใชก้ฎตามนี�:
● ทมีสามารถเพิ�มผูเ้ลน่ไดแ้คเ่พยีง 1 คน
● ทมีสามารถถอดผูเ้ลน่ไดอ้ยา่งอสิระ, แตต่อ้งคงรายชื�อสมาชกิไวอ้ยา่งนอ้ย 2 คนตลอดเวลา (แมแ้ตว่นัที�ทําการแขง่ขนั)
● ถา้หากทมีมสีมาชกิ 4 คนและตอ้งการเพิ�มผูเ้ลน่เขา้มาใหม,่ ทางทมีตอ้งถอดผูเ้ลน่ออกกอ่น 1 คนเสมอ.
● ถา้หากทมีมสีมาชกิ 3 คนและตอ้งการถอดผูเ้ลน่ออก, ทางทมีตอ้งหาผูเ้ลน่คนใหมม่าทดแทนในทนัท.ี
● ขึ�นอยูก่บัปัจจัยอื�นๆ และเวลา คําขอนั�นอาจจะถกูปฏเิสธได.้
● รายชื�อสมาชกิถกูล็อคไวบ้นหนา้เว็บ ESL Play ทางทมีจะสามารถเปลี�ยนแปลงรายชื�อไดต้อ่เมื�อทําการตดิตอ่ผูด้แูล
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การแขง่ขนัเทา่นั�น.
ทมีใดที�ไมไ่ดผ้า่นเขา้สูร่อบ Challenge Season หรอื Finals หลงัจากรอบ Open Finals สามารถเปลี�ยนแปลงรายชื�อสมาชกิ
ในทมีไดท้ั �งหมด. สําหรับการเปลี�ยนแปลงรายชื�อดงักลา่ว ทางทมีตอ้งสง่ support ticket เพื�อปลดล็อค หากตอ้งการใหห้นา้เพจ
ของทมีคงอยูด่งัเดมิ.

5.7 กฎภายในเกม

5.7.1 การเลอืกใช ้Brawler
ตลอดระยะเวลาของฤดกูาล, อนุญาตใิหท้มีเปลี�ยน brawlers ระหวา่งเกม. brawlers ตวัเดยีวกนั สามารถใชไ้ดท้ั �งสองทมี.

5.7.2 การปลอ่ย Brawler ใหม่
Brawler ใหมท่ั �งหมดที�ถกูปลอ่ยออกมากอ่นวนัทําการแขง่ขนัที�ถกูกําหนดไวแ้ลว้ 2 สปัดาหจ์ะไมส่ามารถใชใ้นการแขง่ขนั
ภายในวนันั�นได.้ แตจ่ะสามารถใชไ้ดใ้นวนัถดัมาหลงัการปลอ่ย Brawler นั�นครบ 2 สปัดาหแ์ลว้.

5.7.3 การเลอืกและแบน Brawler
แตล่ะทมีจะตอ้งทําการแบน brawler หนึ�งตวัตลอดระยะเวลาการแขง่ขนั. ทั �งสองทมีไมส่ามารถใช ้Brawlers ทถีกูแบนได.้ การ
แบนและเลอืก Brawler ทําไดโ้ดยการใชฟั้งชนัสโ์หมด Power Match ของเกม.

5.7.4 คําเชญิการแขง่ขนั
ทกุทมีจะไดคํ้าเชญิโดยอตัโนมตั.ิ ทางทมีไมส่ามารถสรา้งล็อบบี�ไดเ้อง (จะไดรั้บอนุญาตตอ่เมื�อเป็นการตดัสนิจากกรรมการ)

5.7.5 ผูเ้ลน่ขาดการเชื�อมตอ่
ผูเ้ลน่ตอ้งรับผดิชอบการเชื�อมตอ่อนิเตอรเ์น็ตของตนเอง, ในกรณีที�ทมีขาดการเชื�อมตอ่จากเกม สมาชกิที�เหลอืจะตอ้งทําการ
แขง่ขนัตอ่แบบ 2v3.

5.7.6 ผลการแขง่ขนั
ผลการแขง่จะถกูแจง้บนเว็บไซดอ์ตัโนมตั.ิ กรรมการสามารขอใหผู้เ้ลน่ยนืยนัผลการแขง่ดว้ยตนเองเพิ�มเตมิ, ดงันั�นทั �งสองทมี
ควรทําการบนัทกึหนา้จอหลงัจบเกม, ซึ�งแสดงผลการแขง่ขนัที�ถกูตอ้งไว ้ และอพัโหลดบนเว็บไซด์ ESL เมื�อจําเป็น. ในกรณีที�ผู ้
เขา้แขง่ขนัมปัีญหากบัผลการแขง่ขนั, โปรดทําการเปิด ticket เพื�อประทว้ง. ผูเ้ลน่ทั �งสองทมีอาจจะถกูตดัสทิธิ�ออกจากการ
แขง่ขนัไดห้ากไมส่ามารถแสดงหลกัฐานการชนะที�ชดัเจน.

5.7.7 การเสมอ (Draws)
กรณีที�เกดิการเสมอไมว่า่โหมดใดกต็าม, ทั �งสองทมีตอ้งทําการเริ�มการแขง่ขนัใหมท่นัทหีลงัจากจบเกม เวน้แต่ มคํีาแนะนําอื�น
จากผูด้แูลการแขง่ขนั. ผูเ้ลน่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้brawlers, Star Powers และ Gadgets ที�แตกตา่งจากเดมิได.้

5.8 ผูเ้ลน่ไมแ่สดงตวั (Failure to appear / No Show)
ผูเ้ลน่มเีวลาในการแสดงตวั 15 นาที (เวลาเริ�มการแขง่ขนั + 15 นาท)ี หากแสดงตวั 15 นาทหีลงัจากนั�นจะถกูตดัสนิธใ์หแ้พ ้
ทนัท.ี ทมีที�เป็นฝ่ายรอตอ้งทําการเปิด ticket เพื�อขอผลการชนะ. โปรดจําไว,้ ถา้ผูเ้ลน่ไมไ่ดทํ้าการแสดงตวัตามตรงเวลา, แต่
ตอ้งออกไปทําการชี�แจงปัญหา นั�นไมนั่บเป็นการไมแ่สดงตวั ในกรณีผูเ้ลน่ไมก่ลบัมาหลงัจากเวลาการแขง่ขนั + 15 นาท.ี การ
ใชข้อ้ยกเวน้นี�จะเปลี�ยนเป็นตดัสทิธแ์พแ้ทน. กรณุาเปิด ticket โตแ้ยง้ถา้ผูเ้ลน่นั�นไดทํ้าการละเมดิกฎ.

5.9 ละทิ�งการแขง่ขนั (Abandoning / Forfeit)
ในกรณีทมีที�ไดทํ้าการออนไลน์ แขง่ขนัแลว้ 1 แมตช์ แตไ่มต่อบกลบับนชอ่งทางการตดิตอ่ของ ESL Play (Protest ticket หรอื
ขอ้ความสว่นตวั), ภายใน  10 นาท.ี ทมีจะถกูตดัสนิธใ์หแ้พแ้ละตดัสทิธิ�ออกจาการแขง่ขนั.
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6 การละเมดิกฎ, บทลงโทษ และ ESIC
การแขง่ขนัของ ESL เป็นสว่นหนึ�งของ ESIC (Esports Integrity Commission) ซึ�งกฎและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ของ ESIC จะถกู
บงัคบัใชก้บัการแขง่ขนัของ ESL ดว้ยเชน่กนั โดยสามารถอา่นรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� https://esic.gg/
เงื�อนไขตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี� จะเป็นรายละเอยีดเบื�องตน้สําหรับขอ้บงัคบัตา่ง ๆ โดยสามารถอา่นรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�เว็บไซ
ตข์อง ESIC

6.1 หลกัจรรยาบรรณ
ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั จะตอ้งปฏบิตัตินใหเ้ป็นมอือาชพีตอ่ ESL, สื�อ, ผูช้ม, พารท์เนอรแ์ละผูเ้ลน่คนอื�น ไมว่า่จะเป็นระหวา่งการ
แขง่ขนั หรอืในการสนทนาบนสื�อตา่ง ๆ โดยเบื�อวตน้ ผูเ้ลน่ควรปฏบิตัดิงันี�

● ความเห็นอกเห็นใจ: ปฏบิตัติอ่ผูอ้ื�นดว้ยความเหมาะสม
● ความซื�อสตัย:์ มคีวามซื�อสตัย ์ยตุธิรรม
● ความเคารพ: แสดงความเคารพตอ่ทมีงาน และผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั
● ความกลา้หาญ: กลา้ในการทําสิ�งที�ถกูตอ้งสําหรับการแขง่ขนั

ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั จะตอ้งไมป่ฏบิตันในทางที�ไมเ่หมาะสม, คกุคาม หรอื Hate Speech โดยมรีายละเอยีดดงันี�
● การพดูจาใสร่า้ย, การดา่ทอ, การแสดงความรนุแรง หรอืการละเมดิทางวาจา ไมว่า่จะเป็นการพดูถงึเพศ, ศาสนา,

เชื�อชาต,ิ ความบกพรอ่ง, รปูรา่ง, อายุ
● การสะกดรอยตาม หรอืการขม่ขู ่(ทั �งออนไลน ์และออฟไลน)์
● การสแปม, การจูโ่จม, การจี� หรอืการยยุงในโซเชยีลมเีดยี
● การโพสต ์หรอืขม่ขูพ่ฤตกิรรมของบคุคลอื�น (“doxing”)
● การปฏบิตัทิางเพศที�ไมเ่หมาะสม ไมว่า่จะเป็นทางการกระทํา หรอืทางวาจา โดยรวมไปถงึคอมเมนต ์หรอืมขุตลก

ตา่ง ๆ
● การสนัมสนุนพฤตกิรรมที�กลา่วไปขา้งตน้

ทั �งนี� โปรดอา่นรายละเอยีดเพิ�มเตมิใน AnyKey Keystone Code สําหรับพฤตกิรรมนํ�าใจนักกฬีาที�ดี และ ESIC Code of
Conduct สําหรับหลกัจรรยาบรรณ และบทลงโทษตา่ง ๆ
การละเมดิหลกัการตา่ง ๆ ขา้งตน จะไดรั้บบทลงโทษ และหากมกีารกระทําผดิซํ�า บทลงโทษจะถกูเพิ�มขึ�น โดยอาจถกูตดัสทิธิ�
จากการแขง่ขนั และถกูแบนจากการแขง่ขนั

6.2 การโกงการแขง่ขนั

6.2.1 โปรแกรมโกง
การใชโ้ปรแกรม / ซอฟตแ์วรใ์ด ๆ ที�ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชง้าน นับวา่เป็นโปรแกรมโกง และทางผูด้แูลการแขง่ขนัขอสงวนสทิธิ�
ในการตรวจสอบโปรแกรมตา่ง ๆ

6.2.2 การใหข้อ้มลูไมถ่กูตอ้ง หรอืไมเ่กี�ยวขอ้งกบัการแขง่ขนั
การสื�อสารระหวา่งการแขง่ขนั จะตอ้งเป็นการสนทนาเกี�ยวกบัการแขง่ขนัเทา่นั�น ซึ�งรวมไปถงึการใชข้อ้มลูจากภายนอก(เชน่ จาก
การสตรมี)

6.2.3 บทลงโทษสําหรับการโกงการแขง่ขนั
เมื�อตรวจพบการโกงการแขง่ขนั ผลการแขง่ขนัในแมตชนั์�น ๆ จะนับวา่เป็นโมฆะ และทมี หรอืผูเ้ลน่ที�กระทําผดิจะถกูลงโทษโดย
การตดัสทิธิ�ในการแขง่ขนั, รบิเงนิรางวลั และถกูหา้มเขา้รว่มการแขง่ขนัของทาง ESL เบื�องตน้เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยอาจมกีาร
ปรับเปลี�ยนระยะเวลาที�ถกูแบนตามความเหมาะสม

6.2.4 ขั �นตอนการตรวจสอบการโกงการแขง่ขนั
ESL ขอสงวนสทิธิ�ในการตรวจสอบตา่ง ๆ ระหวา่งการแขง่ขนัโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

6.3 การใชส้ารตา่ง ๆ
6.3.1 การปฏเิสธการตรวจสอบ

การปฏเิสธการทดสอบในการใชส้ารตา่ง ๆ จะนับบทลงโทษเดยีวกบัการใชส้ารเสพตดิขั �นรนุแรง

6.3.2 List of prohibited substances and methods
สําหรับรายการสารตอ้งหา้ม และวธิกีารตา่ง ๆ ถกูจัดทําขึ�นโดย Esports Integrity Commission (ESIC) ซึ�งจะบงัคบัใชใ้นการ
แขง่ขนัของ ESL โดยสามารถอา่นรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�:
https://esic.gg/codes/esic-prohibited-list/
การใชส้ารเหลา่นี�โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต นับวา่เป็นการละเมดิกฎการแขง่ขนั
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6.3.3 ยา หรอืสารตา่ง ๆ ตามใบสั�งของแพทย์
หากผูเ้ลน่จําเป็นตอ้งใชย้า หรอืสารตา่ง ๆ ที�อยูใ่นรายการตอ้งหา้ม ผูเ้ลน่จําเป็นจะตอ้งแจง้ และสง่เอกสารสําหรับอนุญาตใชง้าน
จากทางสถานพยาบาย หรอืแพทยก์อ่นเริ�มการแขง่ขนัวนัแรกของรายการ โดยอาจจะตอ้งมกีารทดสอบเพิ�มเตมิ แตห่ากตรวจพบ
การใชง้านกอ่นการแขง่ขนั ผลการทดสอบอาจสามารถใหผ้า่นได ้

6.3.4 การลงโทษสําหรับการใชส้ารที�ไมไ่ดรั้บอนุญาต
กรณีที�ไมร่นุแรง อาจถกูลงโทษดว้ยการตกัเตอืนหรอือาจถกูลงโทษโดยการนับคะแนนการลงโทษสถานเบา
กรณีที�รนุแรง (เชน่ ใชย้าที�มสีารเพิ�มประสทิธภิาพ เชน่ Adderall) จะถกูลงโทษโดยการใหผ้ลการแขง่เป็นโมฆะ, ถกูแบนจากการ
แขง่ขนัหนึ�งถงึสอง (1-2) ปี, รบิเงนิรางวลั, ถกูตดัสทิธิ�จากการแขง่ขนั
หากพบวา่ผูเ้ลน่มคีวามผดิในกรณีที�รนุแรงหลงัจากการแขง่ขนัของทวัรน์าเมนตจ์บลงอยา่งนอ้ย 24 ชั�วโมง ผูเ้ลน่จะยงัคงถกูแบน
จากการแขง่ขนั แตผ่ลการแขง่ขนัจะคงอยูต่ามเดมิและไมส่ง่ผลใด ๆ กบัทมี กรณีที�ไมร่นุแรง จะไมถ่กูลงโทษเลยหลงัจากเวลา
นั�น

6.4 การดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล ์หรอืการใชย้าออกฤทธิ�ทางจติ
การแขง่ขนัแตล่ะแมตช์ ไมว่า่จะในกรณีออนไลน์ หรอืออฟไลน์ แมว้า่จะไมใ่ชส่ารที�มโีทษตามขอ้ที� 4.3.2 กต็าม กนั็บวา่เป็นสิ�ง
ตอ้งหา้ม และผูใ้ชอ้าจถกูลงโทษขั �นรนุแรง อยา่งไรกต็าม สามารถดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอลไ์ดใ้นชว่งนอกเวลาการแขง่ขนั หรอื
ชว่งเวลาที�ไมข่ดัตอ่กฎหมาย

6.5 การพนัน / การเดมิพัน
หา้มผูเ้ลน่ ผูจั้ดการทมี ทมีงาน หรอืผูด้แูลที�เกี�ยวขอ้ง เขา้ไปมสีว่นเกี�ยวขอ้ง หรอืใหข้อ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการเดมิพัน หรอืการ
พนัน ไมว่า่จะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม หากตรวจพบการกระทําเหลา่นี� จะถกูตดัสทิธิ�จากการแขง่ขนันั�น ๆ ทนัที และจะถกูแบน
จากการแขง่ขนัของ ESL ทั �งหมดเป็นเวลาอยา่งนอ้ยหนึ�ง (1) ปี การละเมดิอื�น ๆ จะมบีทลงโทษตามดลุยพนิจิของผูด้แูลการ
แขง่ขนั.

6.6 การโกงการแขง่ขนั
การมอบเงนิ/ผลประโยชนเ์พื�อใหไ้ดเ้ป้าหมายที�ตอ้งการในการแขง่ขนั หรอืกดดนับคุคลที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหไ้ดเ้ป้าหมายที�ตอ้งการ
นับวา่เป็นการโกงการแขง่ขนั เชน่ การเสนอเงนิรางวลัใหค้ณุแพใ้นการแขง่ขนั

6.6.1 การลงโทษสําหรับการโกงการแขง่ขนั
เมื�อตรวจพบการโกงเกดิขึ�น ผลการแขง่ขนัมนแมตชนั์�น ๆ จะเป็นโมฆะทนัที ผูเ้ลน่ หรอืทมีที�กระทําผดิจะถกูตดัสทิธิ�จากการ
แขง่ขนั และถกูรบิเงนิรางวลัที�ไดรั้บ และจะถกูแบนจากการแขง่ขนัของ ESL เป็นเวลาหนึ�งถงึสอง (1-2) ปี และอาจถกูปรับเงนิ
เพิ�มเตมิ

6.7 การล็อคผลการแขง่ขนั (Match fixing)
การกระทําใด ๆ ที�ตอ้งการใหผ้ลการแขง่ขนัเป็นไปตามที�ตอ้งการ เชน่ การจงใจแพใ้นการแขง่ขนัเนื�องจากเดมิพัน หรอืพนันไว ้

6.7.1 การลงโทษสําหรับการล็อคผลการแขง่ขนั
ผลการแขง่ขนัแมตชด์งักลา่วจะถอืเป็นโมฆะทนัที ทมี หรอืผูเ้ลน่จะถกูแบนจากการเขา้รว่มการแขง่ขนัของทาง ESL เป็นเวลา 5
ปี และจะถกูรบิเงนิรางวลัทั �งหมด และอาจมกีารปรับเงนิเพิ�ม ทั �งนี� บทลงโทษอาจมกีารเพิ�ม หรอืลดตามความเหมาะสม

6.8 ขอ้จํากดัของบทลงโทษ
บทลงโทษอาจมขีอ้จํากดัในบางกรณี เชน่ ในกรณีที�เกดิการโกง และล็อคผลการแขง่ขนัในเวลาเดยีวกนั โดยปกตแิลว้ บท
ลงโทษจะนับรวมกนัเป็นการถกูแบนเป็นระยะเวลา 10 ปี และการปลอมแปลงขอ้มลูของผูเ้ลน่ในการแขง่ขนั จะถกูลงโทษโดย
การถกูแบนเป็นระยะเวลา 5 ปี และการกระทําที�ไมร่า้ยแรง อาจมบีทลงโทษดว้ยระยะเวลานอ้ยกวา่นั�น

6.9 การแบนจากผูใ้หบ้รกิารเกม (Game Publisher) หรอืจาก ESIC
ESL ขอสงวนสทิธิ�ในการปฏเิสธใหผู้เ้ลน่ที�ถกูแบนจากผูใ้หบ้รกิารเกม และ ESIC เขา้รว่มการแขง่ขนัของ ESL

6.10 การกระทําผดิหลกัจรรยาบรรณ
ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั ควรจะปฏบิตัตินใหเ้หมาะสม และใหเ้กยีรตผิูอ้ ื�น การกระทําใดที�ไมเ่หมาะสม จะมบีทลงโทษโดยการนับ
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คะแนนลงโทษสถานเบาตั �งแตห่นึ�ง (1) ไปจนถงึหก (6) คะแนนโดยรายละเอยีดดา้นลา่งดงัตอ่ไปนี�เป็นตวัอยา่งของการกระทําที�
ไมเ่หมาะสม อยา่งไรกต็าม ผูด้แูลการแขง่ขนัมสีทิธิ�ในการลงโทษพฤตกิรรมตา่ง ๆ ที�ไมเ่หมาะสมที�ไมไ่ดถ้กูระบไุวด้า้นลา่ง (เชน่

6.10.1 พฤตกิรรมในที�สาธารณะ
ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั จะตอ้งไมแ่สดงพฤตกิรรมที�ไมเ่หมาะสม หรอืพฤตกิรรมในเชงิลบตลอดชว่งการแขง่ขนั
ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั จะตอ้งไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมที�ทําใหเ้สื�อมเสยีชื�อเสยีงซึ�งมุง่เป้าไปที� ESL ผา่นทางสื�อตา่ง ๆ

6.10.2 การดถูกู
การดถูกู ดา่ทอใด ๆ กต็ามที�เกดิขึ�นระหวา่งการแขง่ขนั หรอืกบั ESL จะมบีทลงโทษ โดยเบื�องตน้แลว้ จะนับจากพฤตกิรรม
ระหวา่งการแขง่ขนั และบนเว็บไซตข์อง ESL การกระทําดงักลา่วที�เกดิขึ�นในสถานที�อื�น ๆ จะมบีทลงโทษกต็อ่เมื�อมหีลกัฐานที�
ชดัเจน และสามารถตรวจสอบไดว้า่มกีารกลา่วถงึ หรอืเกี�ยวขอ้งกบั ESL
ในกรณีที�มกีารลว่งละเมดิอยา่งรนุแรง โดยเฉพาะการคกุคาม หรอืการกระทําที�สง่ผลตอ่กายภาพ อาจมบีทลงโทษสงูถงึการตดั
สทิธิ�ในการแขง่ขนัทนัที
บทลงโทษอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไปตามความเหมาะสม และอาจมผีลแคเ่ฉพาะผูเ้ลน่คนใดคนหนึ�ง หรอืทั �งทมี โดยผูเ้ลน่ หรอื
ทมีอาจถกูหา้มทําการแขง่ขนัเป็นเวลาหนึ�งสปัดาห ์หรอืมากกวา่นั�น

6.10.3 การสแปม (Spamming)
การโพสตข์อ้ความลว่งละเมดิ, ดา่ทอ, พมิพข์อ้ความตา่ง ๆ โดยไมไ่ดไ้ตรต่รองซํ�า ๆ จะนับวา่เป็นการสแปม
การสแปมบนเว็บไซต์ (เชน่ ฟอรั�ม, คอมเมน้ตใ์นหนา้แมตชก์ารแขง่ขนั, guest book, support และ protest ticket) จะมกีาร
ลงโทษตามดลุยพนิจิของผูด้แูลการแขง่ขนั

6.10.4 การสแปมในเกม (Spamming In-game)
ผูเ้ลน่ หรอืทมีจะถกูลงโทษโดยการนับคะแนนการลงโทษสถานเบาสาม (3) คะแนนเนื�องจากเป็นการกอ่กวนผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั
อื�น

6.10.5 การกอ่ความเสยีหายตอ่สถานที� (Damaging or soiling)
ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัที�สรา้งความเสยีหายแกส่ถานที�, เฟอรน์เิจอร์ หรอือปุกรณต์า่ง ๆ จะถกูปรับคา่เสยีหาย ซึ�งจะคํานวนเป็นคา่
ซอ่มแซมสิ�งของนั�น ๆ ใหเ้ป็นสภาพเดมิแกเ่จา้ของ

6.11 พฤตกิรรมที�ไมม่นํี�าใจนักกฬีา
การมนํี�าใจนักกฬีา และมทีศันคตทิี�ดี จําเป็นอยา่งยิ�งสําหรับผูเ้ลน่ การทําพฤตกิรรมที�ไมม่นํี�าใจนักกฬีา จะทําใหผู้ก้ระทําผดิถกู
ลงโทษตามดลุยพนิจิของผูด้แูลการแขง่ขนั

6.11.1 การปลอมแปลงผลการแขง่ขนั (Faking match result)
การปลอมแปลงผลการแขง่ขนั จะมกีารลงโทษโดยการใหแ้ตม้การลงโทษสถานเบาตั �งแตห่นึ�ง (1) คะแนน จนถงึสี� (4) คะแนน
(รวมไปถงึ Screenshot, Demo, Replay.)

6.11.2 การสวมรอยเป็นผูเ้ลน่อื�น (Ringer/faker)
ผูเ้ลน่ที�กระทําการปลอมตนเป็นผูเ้ลน่อื�น จะถกูหา้มทําการแขง่ขนัในสาม (3) แมตชถ์ดัไป และโดนนับคะแนนลงโทษสถานหนัก
หนึ�ง (1) คะแนนตอ่ครั �ง

6.11.3 การทําใหผู้เ้ลน่ หรอืผูด้แูลเขา้ใจผดิ (Misleading)
หากมกีารกระทําดงักลา่วกบัผูเ้ลน่ ผูด้แูล หรอืบคุคลอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแขง่ขนั ผูก้ระทําจะถกูลงโทษโดยการนับแตม้การ
ลงโทษสถานเบาตั �งแตห่นึ�ง (1) คะแนน จนถงึสี� (4) คะแนน
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7 เง ื�อนไขของการปฏบิตัใินการใหบ้รกิาร

7.1 ESL
ในการลงทะเบยีนและเขา้รว่มผูเ้ลน่ทกุคนตอ้งเห็นดว้ยกบั ESL’s Terms of Use และ ESL’s Privacy Policy.

7.2 Supercell
ในการลงทะเบยีนและเขา้รว่มผูเ้ลน่ทกุคนตอ้งเห็นดว้ยกบั Supercell’s Terms of Service, Supercell’s Tournament rules
และยนืยนัวา่บญัชขีองพวกเขาอยูใ่นสถานะที�ด.ี
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8 ประกาศเกี�ยวกบัลขิสทิธิ�

คอนเทนตท์ั �งหมดที�ปรากฎในเอกสารฉบบันี� ถอืเป็นทรัพยส์นิของ ESL Gaming GmbH หรอืเจา้ของเอกสาร การนําไปใชโ้ดย
ไมไ่ดรั้บอนุญาต ทําซํ�า หรอืนําสว่นใดสว่นหนึ�งของเอกสารไปใช ้ เชน่ เครื�องหมายการคา้ ขอ้ความ นับวา่เป็นการละเมดิกฎหมาย
และอาจถกูดําเนนิคดทีางกฎหมายอาญา หรอืกฎหมายแพง่

ไมอ่นุญาตใหม้กีารทําซํ�าเนื�อหาจากในเอกสารฉบบันี�ในรปูแบบใด ๆ กต็าม โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากทาง ESL Gaming GmbH

คอนเทนตท์ั �งหมดถกูจัดทําขึ�นดว้ยขอ้มลูที�ทาง ESL Gaming GmbH มใีน ณ ขณะนั�น และทาง ESL Gaming GmbH ขอ
สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลง หรอืแกไ้ขรายละเอยีดตา่ง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (ครอบคลมุไปถงึ
eslgaming.com, intelextrememasters.com, esl-one.com และเว็บไซตอ์ื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง)
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