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บทนำ

เอกสารฉบับน้ี จะเปนการกลาวถึงกฎและระเบียบตาง ๆ ในการแขงขันรายการ Snapdragon Mobile หากมีการฝาฝน อาจมีบท
ลงโทษตาง ๆ ตามความเหมาะสม

ท้ังน้ี โปรดจำไววา การตัดสินของกรรมการ หรือผูดูแลการแขงขันถือเปนท่ีส้ินสุด ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ หรือการตัดสินท่ีไมไดระบุ
ไวในกฎการแขงขัน เพ่ือใหการตัดสินตาง ๆ เปนไปอยางยุติธรรมตอการแขงขัน

พวกเรา ESL หวังเปนอยางย่ิงวา ผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝาย จะสนุกไปกับการแขงขันของเรา และเราจะทำใหการแขงขันเปนไปอยาง
ราบร่ืน และยุติธรรมท่ีสุด

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน ESL
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1 คำนิยาม

1.1 ความถูกตอง

รายการแขงขันน้ีเปนสวนหน่ึงของ ESL โดย ESL Gaming GmbH

เอกสารฉบับน้ีจะถุกบังคับใชในการแขงขัน โดยผูเขารวมการแขงขัน จะตองทำความเขาใจ และปฏิบัติตามขอบังคับตาง ๆ โดยการท่ีเขารวมการแขงขัน นับวาผูเลนทุกคนรับทราบ

และจะปฏิบัติตามกฎการแขงขัน

1.2 ภูมิภาค

สำหรับการแขงขัน Snapdragon Pro Series ผูเลนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีดังตอไปน้ีสามารถเขารวมการแขงขันได

● Asia-Pacific (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand และ Vietnam)

1.3 การลงโทษ (Punishment)

1.3.1 คำนิยาม และขอบเขต
การลงโทษจะถูกแจงโดย ESL ซ่ึงจะมีการลงโทษหลายกรณี ไดแก แตมการลงโทษสถานเบา, แตมการลงโทษสถานหนัก, การหักเงินรางวัล, การปรับแพ, การตัดสิทธ์ิในการ

แขงขัน, การแบนจากการแขงขัน โดยทางทีมจะไดรับแจงรายละเอียดดังกลาวผานทางอีเมล และตัวแทนทีม หรือเจาของทีมเทาน้ันท่ีสามารถอุธรณได

1.3.1.2 คะแนนการลงโทษสถานเบา  (Minor Penalty Point)
การนับแตมการลงโทษสถานเบา จะนับจากความผิดเชน ไมอัปโหลดบันทึกการแขงขัน ไมแสดงขอมูลของทีม ขอมูลของทีมไมถูกตอง แตมการลงโทษสถานเบาจะมีผลตอ

เงินรางวัลท่ีทีมหรือผูเลนจะไดรับในซีซ่ันน้ัน ๆ โดยจะถูกลดเงินรางวัล 1% (หน่ึงเปอรเซ็นต) ในทุก ๆ แตมท่ีไดรับจากการลงโทษสถานเบา

1.3.1.3 คะแนนการลงโทษสถานหนัก (Major Penalty Point)
การนับแตมการลงโทษสถานหนัก จะนับจากความผิดเชน จงใจหลอกลวงผูดูแลการแขงขัน ไมสามารถแสดงตนในการแขงขันได หรือการกระทำผิดกฎซ้ำ ๆ โดยแตมการ

ลงโทษสถานหนัก จะมีผลตอเงินรางวัลท่ีทีมหรือผูเลนจะไดรับในซีซ่ันน้ัน ๆ โดยจะถูกลดเงินรางวัล 10% (สิบเปอรเซ็นต)

1.3.1.4 การปรับเงิน
การปรับเงิน จะใชในกรณีท่ีทีมน้ัน ๆ ไมสามารถทำตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวได เชน การไมมาตามกำหนดการณตาง ๆ เชน วันแถลงขาวการแขงขัน หรือวันจัดทำคอนเท

นตการแขงขัน

1.3.1.5 การแบนจากการแขงขัน
การแบนจากการแขงขัน จะถูกใชเม่ือพบเหตุการณรายแรงจากทีม เชน ใหผูอ่ืนทำการแขงขันแทน ซ่ึงบทลงโทษน้ีสามารถบังคับใชกับตัวผูเลน หรือท้ังทีมได

1.3.1.6 การตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน (Disqualification)
การตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน เปนบทลงโทษท่ีใชโดยท้ัวไป ซ่ึงทีมท่ีโดยบทลงโทษน้ี จะโดนริบเงินรางวัลท้ังหมดท่ีไดจากการแขงขัน และถูกแบนจากการเขารวมการแขงขัน

โดยเบ้ืองตนแลว จะถูกแบนจนกระท้ังการแขงขันน้ัน ๆ ส้ินสุดลง

1.3.1.7 บทลงโทษเพ่ิมเติม
ในกรณีท่ีมีบทลงโทษเพ่ิมเติม จะข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูดูแลการแขงขัน และสามารถเพ่ิมเติมไดในภายหลัง

1.3.2 การรวมบทลงโทษ
การลงโทษ อาจมีการรวมบทลงโทษตาง ๆ โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูดูแลการแขงขัน

1.3.3 บทลงโทษในกรณีท่ีการกระทำผิดซ้ำ
หากมีการกระทำผิดซ้ำ จะทำใหบทลงโทษท่ีไดรับรุนแรงข้ึนไปตามการกระทำผิด ซ่ึงอาจไมไดระบุไวในกฎการแขงขัน

1.3.4 การแบน และบทลงโทษการแขงขันนอกเหนือรายการของ ESL
การแบน และบทลงโทษการแขงขันนอกเหนือรายการของ ESL จะไมมีผลตอรายการแขงขันอ่ืน ซ่ึงไมรวมถึงบทลงโทษท่ีถูกแจงมาจากทางผูพัฒนาเกมน้ัน ๆ หรือ

เจาของลิขสิทธ์ิเกมน้ัน ๆ ซ่ึงอาจมีการประกทศมาจากทีมงานท่ีดูแลการแขงขัน
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1.4 แมตชท่ีทำการแขงขัน (Live matches)

“Live Matches” หมายถึง แมตชการแขงขันในท่ีสาธารณะ หรือแมตชท่ีทำการแขงขัน และถายทอดสดโดย ESL หรือพารทเนอรท่ีไดรับอนุญาต

1.5 รายละเอียดเกม

รายช่ือเกมท่ีทำการแขงขันใน Snapdragon Pro Series:

● Clash of Clans

● Brawl Stars

● PUBG Mobile

● Asphalt 9

● Clash Royale

● Free Fire

● Legends of Runeterra

● BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA

● COD Mobile

● World Cricket Championship 3

ท้ังน้ี อาจมีรายการเพ่ิมเติมในภายหลัง

1.6 ผูจัดการแขงขัน

ผูจัดการแขงขันคือ ESL ดูแลโดย ESL Gaming GmbH

ESL Gaming GmbH

Schanzenstr. 23

51063 Köln

Germany

https://www.eslgaming.com/

2. ท่ัวไป

2.1 การเปล่ียนแปลงกฎการแขงขัน

ผูดูแลการแขงขัน มีสิทธ์ิในการบังคับใชกฎ เปล่ียนแปลง หรือตัดสินสถานการณตาง ๆ ท่ีอาจจะไมไดระบุไวในกฎการแขงขันตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โดย

ยึดตามหลักการความยุติธรรม และการมีน้ำใจนักกีฬา

2.2 ความถูกตองของกฎ

หากเอกสารฉบับน้ีขัดตอกฎหมาย อาจทำใหกฎการแขงขันฉบับน้ีถูกบังคับใชไดท้ังหมด

2.3 การรักษาความลับ

เน้ือหาของการประทวง Ticket support การพูดคุยหรือการติดตออ่ืนใดกับเจาหนาท่ีและผูจัดการแขงขันถือเปนความลับอยางเครงครัด หามเผยแพรเน้ือหาดังกลาวโดยไมไดรับ

ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากทางเจาหนาท่ีหรือผูจัดการแขงขัน

2.4 ขอตกลงเพ่ิมเติม

ผูจัดการแขงขันของ ESL จะไมรับผิดชอบตอขอตกลงเพ่ิมเติมใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางผูเลนและทีม และหากมีขอตกลงใด ๆ ขัดแยงกับกฎของ ESL ขอตกลงน้ัน ๆ จะไมไดรับอนุญาต

ในทุกกรณี
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2.5 การถายทอดสดการแขงขัน

2.5.1 สิทธ์ิ
สิทธ์ิในการถายทอดสดการแขงขัน นับเปนสิทธ์ิของESL Gaming GmbH โดยครอบคลุมไปถึง การถายทอดสดตาง ๆ, บันทึกยอนหลังการแขงขัน, Demo หรือเว็บไซต,

โปรแกรมการรายงานผลการแขงขัน

2.5.2 การมอบสิทธ์ิ หรือเพิกถอนสิทธ์ิ
ESL Gaming GmbH มีอำนาจในการใหสิทธ์ิในการถายทอดสดการแขงขัน โดยจะถูกเตรียมกอนท่ีจะเร่ิมการแขงขันแมตชแรกของรายการ

2.5.3 ความรับผิดชอบของผูเลน
ผูเลนจะไมสามารถปฏิเสธการถายทอดสดอยางเปนทางการ หรือการถายทอดสดท่ีไดรับอนุญาตจาก ESL ได ซ่ึงผูดูแลการแขงขันจะเปนผูใหอนุญาตในการถายทอดสด

2.5.4 การยินยอมและอนุญาตใหถายทอดสด
สมาชิกของชุมชนท่ีตองการสตรีมหรือรีสตรีมสวนใด ๆ ของ Mobile Series ของ ESL จะตองไดรับการตรวจสอบโดยเจาหนาท่ี ESL และบรรทัดฐานท่ีเหมาะสม

ในการลงนาม สตรีมเมอรทุกคนจะปฏิบัติตามบรรทัดฐานน้ีเม่ือสตรีมหรือรวมสตรีมเหตุการณท่ีเก่ียวของกับ ESL

หากตองการขออนุญาตเปนผูรวมสตรีมโปรดสงอีเมลไปยังท่ีอยูอีเมลตอไปน้ีตามภูมิภาคของคุณ

Asia-Pacific: sps.apj@eslgaming.com

ESL ขอสงวนสิทธ์ิในการระงับสิทธ์ิการถายทอดสด หากพบวาการถายทอดสดน้ัน ๆ ขัดตอหลักจรรยาบรรณ และเง่ือนไขการใชงาน

2.6 การติดตอส่ือสาร

2.6.1 Discord
Discord “Snapdragon Pro Series” จะถูกใชเปนชองทางหลักในการติดตอส่ือสารเก่ียวกับการแขงขันเทาน้ัน

2.7 เง่ือนไขในการเขารวมการแขงขัน

ผูเขารวมการแขงขัน จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปน้ี

2.7.1 อายุ
ผูเลนทุกคนตองมีอายุอยางนอย 16 ปบริบูรณข้ึนไปในวันท่ีมีการแขงขันนัดแรกของฤดูกาล

1. หากระหวางการแขงขัน พบวาผูเลนมีอายุต่ำกวา 16 ป ทีมน้ัน ๆ จะถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขันทันที และเงินรางวัลท่ีทีมไดรับจะถูกริบท้ังหมด

2.7.2 สัญชาติของผูเลน
ผูเลนจะตองทำการแขงขันในประเทศ หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึงเทาน้ัน

2.7.3 บานเกิด และถ่ินท่ีอยูอาศัย
บานเกิดของผูเขารวมการแขงขัน (Home Country) หมายถึง ประเทศท่ีบุคคลน้ัน ๆ อาศัยอยู ซ่ึงมีหลักฐานจากหนวยงานรัฐของประเทศน้ัน ๆ หรือมีวีซาระยะยาว (Long

Term Visa) ท่ีสามารถอาศัยไดนานกวา 90 วัน ซ่ึงมีการตรวจสอบในทุก ๆ การแขงขันของ ESL แตเม่ือมีการตรวจสอบแลว การตรวจสอบรอบน้ัน ๆ จะนับวาเปนคร้ังสุดทาย

สำหรับการตรวจสอบเอกสาร

2.7.4 เง่ือนไขของสัญชาติผูเลนในทีม

ผูเลนในทีมทุกคน จะตองมีสัญชาติตามเง่ือนไขของการแขงขัน โดยเบ้ืองตน ทีมจะตองมีผูเลนอยางนอย 3 คนท่ีมีสัญชาติเดียวกัน (เชน สัญชาติไทย 3 คน และสัญชาติ

สิงคโปร 1 คน) โดยมีสัญชาติท่ีกำหนดในภูมิภาคเดียวกันดังน้ี:

Asia Pacific : Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia, Thailand, Vietnam
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2.7.4 ขอมูลของผูเลน
ผูเลนจะตองเตรียมขอมูลของตนเองใหถูกตอง และครบถวน ไมวาจะเปนช่ือ - นามสกุล, รายละเอียดการติดตอ, วันเกิด, ท่ีอยู และรูปภาพของผูเลน

2.7.5 บัญชีเกมของผูเลน
หามใชช่ือผูสนับสนุนในช่ือท่ีใชบนเว็บไซตของ ESL และหามใชช่ือท่ีไมเหมาะสม และจะตองทำการสรางบัญชีบน ESL Play

2.7.5.1 การใชไอดีเกมไมถูกตอง
ไมอนุญาตใหผูเลนใชไอดีอ่ืนท่ีไมไดทำการลงทะเบียนไวบน ESL Play ทำการแขงขัน และจะถือวาผูเลน และทีมจงใจสรางความสับสนใหกับผูดูแลการแขงขัน และทีมจะไม

ไดรับคะแนนจากการแขงขันเน่ืองจากขอมูลไมถูกตอง

2.8 บัญชีของทีม (Team Account)

2.8.1 ช่ือทีม
ช่ือทีมบนระบบของ ESL จะตองไมมีคำพวงทาย เชน “ESL team” โดยจะต้ังเปนช่ือสังกัด หรือองคกรได

ในกรณีท่ีมีสองทีมและมีเจาของเดียวกัน จะตองใหทีมใดทีมหน่ึงทำการเปล่ียนเจาของทีม หรือเปล่ียนสังกัดกอนทำการแขงขัน

2.8.2 การเปล่ียนแปลงขอมูลบัญชีทีม
การเปล่ียนแปลงใด ๆ เก่ียวกับขอมูลของทีม จะตองไดรับอนุญาตจากทาง ESL กอนท่ีจะทำการแกไขใด ๆ โดยประกอบไปดวย

● การเปล่ียนแปลงผูเลน

● การเปล่ียนช่ือทีม

● การเปล่ียนโลโกทีม

2.9 เง่ือนไขของ Sponsor ท่ีถูกหาม

2.9.1 คอนเทนตสำหรับผูใหญ
Sponsor หรือพารทเนอรท่ีเก่ียวของกับคอนเทนตสำหรับผูใหญ เชน ส่ือลามกอนาจาร, การใชสารเสพติด จะไมไดรับอนุญาตใหเปนผูสนับสนุนของทีมในการแขงขันของ ESL

2.10 เงินรางวัลในการแขงขัน

เงินรางวัลท้ังหมดจะถูกจายหลังจากการแขงขันท้ังหมดจบลงแลว 90 วัน แตอาจใชเวลาประมาณ 180 วันในการทำใหการดำเนินการโอนเงินรางวัลเสร็จส้ิน

2.10.1 การถูกหักเงินรางวัลจากแตมการลงโทษ
ทุก ๆ แตมการลงโทษท่ีทีม หรือผูเลนไดระหวางซีซ่ันการแขงขัน จะมีการหักเงินรางวัลดังน้ี

● สำหรับโทษสถานเบา ทุก ๆ แตมจะถูกหักเงินรางวัลแตมละ 1% (หน่ึงเปอรเซ็นต) จากเงินรางวัลท่ีทีมน้ัน ๆ ไดรับ

● สำหรับโทษสถานหนัก ทุก ๆ แตมจะถูกหักเงินรางวัลแตมละ 10% (สิบเปอรเซ็นต) จากเงินรางวัลท่ีทีมน้ัน ๆ ไดรับ

การหักเงินรางวัลจะคำนวนจากเงินท่ีทีม หรือผูเลนไดจากการแขงขันเม่ือส้ินสุดฤดูกาลการแขงขัน

ท้ังน้ี หากทีมโดนหักเงินรางวลมากเกินไป ทีมน้ัน ๆ จะถูกตัดสิทธ์ิการแขงขันทันที

2.10.2 การหักเงินรางวัลจากการถูกปรับเงิน
การปรับเงินรางวัล จะมีผลตอทีมท่ีมีปญหาในการแขงขันเทาน้ัน

2.10.3 การเพิกถอนการจายเงินรางวัล
หากเงินรางวัลจากลีกไมถูกจาย ผูดูแลลีกมีสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการจายเงินรางวัลท่ีคางอยู หากพบการละเมิดกฎท่ีอยูในกฎการแขงขัน

ในกรณีท่ีทีมถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน ทีม และผูเลนจะโดนริบเงินรางวัลทันที และข้ึนอยูกับความรุนแรงของการกระทำผิด โดนมูลคาสูงสุดคือจำนวนเงินรางวัลท้ังหมดท่ีทีมได

รับ
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2.10.4 การโอนเงินรางวัล
การโอนเงินรางวัลจะโอนผานทางบัญชีธนาคาร หรือ PayPal หากไมสามารถโอนเงินไดเน่ืองจากทีมแจงรายละเอียดเงินรางวัลไมถูกตอง และหากทีมไมดำเนินการสงเอกสารให

ถูกตองภายใน 1 ป เงินรางวัลดังกลาวจะถูกริบทันที

2.10.5 รายละเอียดเงินรางวัล

SEASON 2 QUALIFIER FINAL

อันดับ เงินรางวัล (USD)

1 1,125

2 900

3 600

4 525

5 487.50

6 487.50

7 450

8 450

9 375

10 375

11 300
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12 300

13 225

14 225

15 187.50

16 187.50

17 150

18 150

*เงินรางวัลท่ีระบุไวท้ังหมดจะถูกจายเปนสกุลเงิน USD

CHALLENGE SEASON GROUP STAGE

อันดับ เงินรางวัล (USD)

1 30,000

2 20,000

3 10,000

4 5,000

5 4,000
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6 4,000

7 3,250

8 3,250

9 2,500

10 2,500

11 2,500

12 2,500

13 2,000

14 2,000

15 1,750

16 1,750

17 1,500

18 1,500

*เงินรางวัลท่ีระบุไวท้ังหมดจะถูกจายเปนสกุลเงิน USD

CHALLENGE SEASON GRAND FINAL
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อันดับ เงินรางวัล (USD)

1 65,000

2 30,000

3 20,000

4 15,000

5 12,500

6 12,500

7 10,000

8 10,000

9 7,500

10 7,500

11 5,000

12 5,000

*เงินรางวัลท่ีระบุไวท้ังหมดจะถูกจายเปนสกุลเงิน USD
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2.11 การเร่ิมการแขงขัน

2.11.1 การตรงตอเวลาสำหรับการถายทอดสด
แมตชท่ีมีการถายทอดสด จะทำการดำเนินการแขงขันตามเวลาท่ีกำหนด ในกรณีท่ีทีม หรือผูเลนไมพรอมทำการแขงขัน จะตองแจงใหทาง ESL รับทราบ

2.11.2 ทีม หรือผูเลนไมพรอมทำการแขงขันตามเวลาท่ีกำหนดในการถายทอดสด
ทีม หรือผูเลนท่ีไมพรอมทำการแขงขันตามเวลาท่ีกำหนด จะถูกลงโทษโดยการนับ สอง (2) คะแนนลงโทษสถานเบา และหากมีการถายทอดสด ทีม หรือผูเลนท่ีไมพรอมจะถูก

ลงโทษโดยการนับคะแนนลงโทษเพ่ิมอีก สาม (3)  คะแนนลงโทษสถานเบา

2.11.3 ผูเขารวมการแขงขันไมแสดงตน
หากผูเขารวมการแขงขันไมแสดงตนภายใน 15 นาทีจากเวลาท่ีกำหนดไว จะถูกนับวาทีมไมมาทำการแขงขัน และทีมคูแขงจะไดรับสิทธ์ิชนะในแมตชน้ันทันที (เวลาการแขงขัน

อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมเน่ืองจากการถายทอดสด)

2.12 ข้ันตอนการดำเนินการแขงขัน

2.12.1 หลักฐานผลการแขงขัน (Match media)
หลักฐานผลการแขงขันท้ังหมด (screenshot / demo / replay / อ่ืน ๆ) จะตองถูกบันทึกไวโดยผูเขารวมการแขงขันอยางนอย 2 สัปดาหหลังจากจบการแขงขันเพ่ือใชเปน

หลักฐานในการทักทวงตาง ๆ

หลักฐานดังกลาวท้ังหมด ทางทีมจะตองสามารถสงใหทางผูดูแลการแขงขันตรวจสอบไดหากเกิดการรองขอจากทีมงาน และทาง ESL ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบหลักฐาน

ท้ังหมด

2.13 การทักทวงการแขงขัน

2.13.1 คำนิยาม
การทักทวง สามารถทำไดในระหวางการแขงขัน และจะใชในการทักทวงผลการแขงขันเทาน้ัน แตหากทางทีมพบวาการต้ังคาล็อบบ้ีการแขงขันไมถูกตอง หรือสาเหตุคลายกัน

โดยการทักทวงจะเปนการส่ือสารโดยตรงจากผูดูแลการแขงขันเทาน้ัน

2.13.2 กฎการทักทวงการแขงขัน
การทักทวง จะตองระบุรายละเอียดใหชัดเจน และมีหลักฐานท่ีแสดงปญหาอยางชัดเจน หากแจงการโกงการแขงขันแตไมมีหลักฐานตาง ๆ ทางทีมงานจะนับวาการทักทวงน้ัน ๆ

ไมมีผลใด ๆ และหากมีการใชคำท่ีไมเหมาะสมในการทักทวง ทีม หรือผูเลนจะถูกลงโทษโดยการนับแตมลงโทษ

2.14 การสัมภาษณ

ในทุกเกมการแขงขันท่ีมีการถายทอดสดอยางเปนทางการ ทีมจะตองเตรียมตัวแทนเพ่ือเขาสัมภาษณ โดยควรจะเตรียมพรอมเขาสัมภาษณในชวงกอน หรือหลังจบการแขงขัน

2.15 วิดิโอคอนเทนต

ในการถายทำวิดิโอ (เชน สัมภาษณ, คอนเทนตตาง ๆ) ท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดถูกดูแลโดย ESL ควรจะตองถูกจัดทำในสภาพท่ีเหมาะสม และหากทีม หรือผูเลนตองการแสดง

โลโกสปอนเซอร ทางทีมจะตองสงใหกับผูจัดการแขงขันตรวจสอบกอน และไมอนุญาตใหทำการโปรโมทสปอนเซอรโดยไมไดรับอนุญาต และโลโกไมควรใหญกวาหนาของผูเลน

3. ตารางการแขงขัน

3.1 Season 2
Phase 1 : Open Qualifier

สัปดาห 1: 6 - 9 กันยายน
สัปดาห 2: 13 - 16 กันยายน
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สัปดาห 3: 20 - 23 กันยายน

สัปดาห 4: 27 - 30 กันยายน

(วันท่ีทำการแขงขันข้ึนอยูกับวาทีมไหนอยูใน กลุม/ภูมิภาค ใด)

Phase 2 : Qualifier Final

(24 อันดับแรกของแตละภูมิภาคในรอบ Open Qualifier)

3 ตุลาคม - 11 ตุลาคม (วันท่ีทำการแขงขันข้ึนอยูกับวาทีมไหนอยูในภูมิภาคใด)

Phase 3 : Qualifier Final Group Stage

(12 อันดับแรกจากรอบ Qualifier Final + 6 ทีมเชิญ + 6 อันดับแรกจากรอบ Grand Final Season 1)

27 ตุลาคม - 30 ตุลาคม

Phase 4 : Regional Final

(12 อันดับแรกจากแตละภูมิภาคในรอบ Qualifier Final Group Stage)

5 พฤศจิกายน - 6 พฤศจิกายน

3.2 รอบ Challenge Season

รอบ Challenger Group Stage

(3 อันดับแรกจากรอบ Regional Final ของแตละภูมิภาครวม 12 ทีม + 6 ทีมเชิญ)

สัปดาหท่ี 1: 2 - 4 ธันวาคม
สัปดาหท่ี 2: 8 - 10 ธันวาคม

สัปดาหท่ี 3: 12 - 14 ธันวาคม

สัปดาหท่ี 4: 20 - 22 ธันวาคม

รอบ Challenge Grand Finals

(12 อันดับแรกจากรอบ Challenge Group Stage)

4 กุมภาพันธ - 5 กุมภาพันธ (2023)

4. กฎการแขงขันในงานแขงขัน (Event Rules)

4.1 อุปกรณ

ESL จะทำการจัดเตรียมโทรศัพทสำหรับการแขงขันไวให และในกรณีท่ีสถานท่ีแขงขันอาจมีเสียงรบกวน หูฟงลดเสียงรบกวนจะถูกจัดเตรียมไวเชนกัน

4.2 การแตงกาย

ผูเลนในทีมจะตองแตงตัวใหเปนลักษณะ / สีเดียวกัน หรือใสเส้ือของทีม กางเกงขายาว และรองเทาผาใบเทาน้ัน และไมอนุญาตใหใสหมวก โดยจะมีบทลงโทษเปนการปรับเงิน (ข้ัน

ต่ำ $250) แตในกรณีท่ีเปนการกระทำผิดรายแรง (เชน การแตงกายท่ีไมสุภาพ หรือนำเส้ือของทีมอ่ืนมาสวมใส) ผูเลนจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสูพ้ืนท่ีการแขงขันจนกวาจะทำการ

แกไขเสร็จส้ิน และทาง ESL อาจมีชุดเตรียมไวสำหรับการเปล่ียน ท้ังน้ี การปรับเงิน จะหักจากเงินรางวัลของทีมท่ีไดรับ

4.3 ผูดูแลการแขงขัน

ผูเลนควรจะทำตามคำแนะนำของผูดูแลการแขงขัน หากฝาฝน อาจถูกลงโทษโดยการนับแตมลงโทษ
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4.4 ขอมูลสำหรับการแขงขันเบ้ืองตน

ขอมูลสำหรับการแขงขันเบ้ืองตน จะถูกสงใหกับทีม และผูเลนผานทางอีเมลกอนเร่ิมการแขงขัน เพ่ือใหทีมและผูเลนเขาใจถึงเง่ือนไขตาง ๆ สำหรับการแขงขันในแบบออฟไลน

4.5 รายการตรวจสอบทางเทคนิค (Technical checklist)

หลังจากท่ีทำการเตรียมอุปกรณในการแขงขันแลว ผูเลนจะตองทำการเซ็นตเอกสารรายการตรวจสอบกอนทำการแขงขัน เพ่ือยืนยันวาทางผูเลนและทีม ไดทำการตรวจสอบอุปกรณ

และระบบตาง ๆ ในการแขงขันแลว และพรอมทำการแขงขันตามเวลาท่ีกำหนด หากพบวาเกิดปญหาระหวางการแขงขัน ทางทีมอาจโดนนับคะแนนลงโทษสถานเบาหน่ึง (1) คะแนน

4.6 การจัดทำส่ือเก่ียวกับการแขงขัน (Media Obligation)

หากทาง ESL ตองการจัดทำคอนเทนต เชน การสัมภาษณตาง ๆ, การถายรูป หรือการถายวิดิโอ, งานแถลงขาวการแขงขัน ผูเลนจะตองใหความรวมมือกับ ESL ไมวากรณีใด ๆ

ท้ังน้ี ผูเขารวมการแขงขันจะไดรับแจงรายละเอียดตาง ๆ กอน เชน วัน, เวลา และสถานท่ี, รายละเอียดและข้ันตอนกายถายทำ โดยปกติแลว จะใชระยะเวลาไมเกิน 5 นาทีสำหรับ

การถายทำสวนตาง ๆ

4.6.1 เง่ือนไขของการจัดทำส่ือเก่ียวกับการแขงขัน
ในกรณีท่ีทีม หรือผูเลนไมสามารถทำตามเง่ือนไขของการเตรียมตัวเพ่ือจัดทำส่ือ หรือคอนเทนตเก่ียวกับการแขงขัน จะมีการลงโทษโดยการปรับเงินรางวัลตามดุลยพินิจของผูดูแลการ

แขงขัน โดยเบ้ืองตนจะมีบทลงโทษดังน้ี

● ไมแสดงตน หรือไมพรอมตามเวลาท่ีนัดหมายในวันจัดทำคอนเทนต (Media day) : $4000 + 5% ของเงินรางวัลท่ีทีมไดรับจากการแขงขัน

● ไมแสดงตน หรือมาสายในวันทำขอตกลง / สัญญา:

○ ผูเลนไมแสดงตน 1-30% ของ Lineup: $600 + 0.75% ของเงินรางวัลท่ีทีมไดรับจากการแขงขัน

○ ผูเลนไมแสดงตน 31-50% ของ Lineup: $800 + 1% ของเงินรางวัลท่ีทีมไดรับจากการแขงขัน

○ ผูเลนไมแสดงตน 51-70% ของ Lineup: $1000 +1.25% ของเงินรางวัลท่ีทีมไดรับจากการแขงขัน

○ ผูเลนไมแสดงตน 71-99% ของ Lineup: $1200 + 1.5% ของเงินรางวัลท่ีทีมไดรับจากการแขงขัน

○ ผูเลนไมแสดงตน 100% ของ Lineup: $2000 + 2.5% ของเงินรางวัลท่ีทีมไดรับจากการแขงขัน

● ไมแสดงตน หรือมาสายในวันแถลงขาว:

○ ผูเลนไมแสดงตน 1-30% ของ Lineup: $360 + 0.45% ของเงินรางวัลท่ีทีมไดรับจากการแขงขัน

○ ผูเลนไมแสดงตน 31-50% ของ Lineup: $480 + 0.6% ของเงินรางวัลท่ีทีมไดรับจากการแขงขัน

○ ผูเลนไมแสดงตน 51-70% ของ Lineup: $600 +0.75% ของเงินรางวัลท่ีทีมไดรับจากการแขงขัน

○ ผูเลนไมแสดงตน 71-99% ของ Lineup: $720 + 0.9% ของเงินรางวัลท่ีทีมไดรับจากการแขงขัน

○ ผูเลนไมแสดงตน 100% ของ Lineup: $1200 + 1.5% ของเงินรางวัลท่ีทีมไดรับจากการแขงขัน

การปรับเงินรางวัลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หากทีมมาไมตรงเวลาท่ีกำหนด แตยังสามารถจัดทำคอนเทนตได หรือมีเหตุผลท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ

ผูจัดการแขงขันแตเพียงผูเดียว

4.7 สถานท่ีสำหรับการแขงขัน

4.7.1 อาหาร, เคร่ืองด่ืม การปฏิบัติตน และการสูบบุหร่ี
โดยเบ้ืองตนแลว ไมอนุญาตใหรับประทานอาหาร และสูบบุหร่ีในพ้ืนท่ีการแขงขัน แตสามารถนำน้ำด่ืมเขาพ้ืนท่ีได แตจะตองถูกตรวจสอบแลวโดยผูจัดการแขงขันเทาน้ัน และจะ

ตองวางไวใตโตะ หรือจุดท่ีกำหนดไวเทาน้ัน

การสงเสียงดังเกินไป หรือการใชถอยคำท่ีไมสุภาพในพ้ืนท่ีการแขงขันเปนส่ิงท่ีไมเหมาะสม และผูเขารวมการแขงขันจะตองปฏิบัติตามกฎของสถานท่ีตาง ๆ อยางเครงครัด หาก

พบการฝาฝน ทีมจะถูกลงโทษโดยการหักคะแนน

4.7.2 อุปกรณท่ีสามารถถอดออกได (Removable media)
ไมอนุญาตใหผูเขารวมการแขงขันใชอุปกรณท่ีไมไดผานการตรวจสอบจากผูดูแลการแขงขัน

4.7.3 กลอง หรืออุปกรณประเภทเดียวกันกับกลอง
ผูเขารวมการแขงขัน จะไมไดรับอนุญาตใหนำอุปกรณอิเล็กทรอนิก, กลอง หรืออุปกรณประเภทดังกลาวเขาในพ้ืนท่ีการแขงขันโดยไมไดรับอนุญาต และอุปกรณส่ือสารสวนตัวจะ

ตองถูกเก็บไวนอกพ้ืนท่ีการแขงขัน หรือในจุดท่ีกำหนดไวเทาน้ัน
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ผูเขารวมการแขงขัน จะไมไดรับอนุญาตใหถายรูป หรือบันทึกวิดิโอในระหวางท่ีอยูในพ้ืนท่ีของการแขงขัน นอกจากจะไดรับอนุญาตจาก ESL

ท้ังน้ี เอกสารท่ีเปนส่ิงพิมพท่ีเก่ียวของกับการแขงขัน สามารถนำเขาไปในพ้ืนท่ีได โดยจะตองมีขนาดท่ีเหมาะสม เชน สมุดจดบันทึก

4.7.4 ส่ิงของท่ีไมไดใช หรือไมเก่ียวของกับการแขงขัน
ส่ิงของท่ีไมไดใชสำหรับการแขงขัน (เส้ือผาท่ีไมไดสวมใส, กระเปา, อ่ืน ๆ) จะตองถูกเก็บไวภายนอกจุดท่ีทำการแขงขันซ่ึงจะถูกระบุไวโดย ESL

4.7.5 การใชงานอุปกรณ
อุปกรณท่ีทาง ESL ใหใชในการแขงขัน หามใชงานดานอ่ืน ๆ (การเขาเว็บไซต หรืออ่ืน ๆ) หากฝาฝน จะถูกนับคะแนนโทษสถานเบา 1 คะแนน

4.8 รูปภาพ และสิทธ์ิในส่ือตาง ๆ

ผูเขารวมการแขงขันทุกคน จะตองยอมรับวา ทาง ESL มีสิทธ์ิในรูปภาพ, เสียง หรือวิดิโอบนเว็บไซต หรือส่ืออ่ืน ๆ ท่ีใชในการโฆษณา

โดยปกติแลว ผูเขารวมการแขงขัน จะตองทำการเซ็นตเอกสารกอนท่ีจะเร่ิมทำการแขงขันแมตชแรก

4.9 พิธีมอบรางวัลสำหรับผูชนะ

ผูเขารวมการแขงขัน จะตองอยูบนเวทีการแขงขันหลังการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ (Grand Final) จบลงแลว

4.10 พ้ืนท่ีท่ีทาง ESL จัดเตรียมไว

สำหรับพ้ืนท่ีดังกลาว จะใชในการจัดกิจกรรมทางการคาเทาน้ัน (เชน พ้ืนท่ีสำหรับการแขงขัน, หองซอม, หองพักในโรงแรม, อ่ืน ๆ)

5. กฎของเกม

แมตชการแขงขัน จะถูกเร่ิมใหมไดก็ตอเม่ือทางผูดูแลการแขงขันแจงแลวเทาน้ัน

การใชโปรแกรมใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีไดรับอนุญาตในระหวางการแขงขัน จะถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขันทันที และจะไมไดรับเงินรางวังในการแขงขันดังกลาว รวมไปถึงการถูกแบนจาก

การแขงขันดวย

การใชไอเทมท่ีไมไดรับอนุญาตในการแขงขัน Free Fire จะนับวาทีม หรือผูเลนทำการโกงการแขงขัน และจะถูกปรับแพทันที

ท้ังน้ี ผูเลนจะตองแตงกายสุภาพในขณะการแขงขัน และไมมีการเปลือยกายในขณะการแขงขัน

5.1 บัคและขอผิดพลาดในเกม (In - game bugs)

หากพบขอผิดพลาด หรือบัคระหวางการแขงขัน ผูจัดการแขงขันจะอนุญาตใหทำการเร่ิมเกมใหม (Restart) ก็ตอเม่ือเกิดกรณีตาง ๆ ดังน้ี

● ขอผิดพลาดของเกมท่ีทำใหผูเลน (อาจรวมถึงผูเลนอ่ืน) ไมสามารถดำเนินการแขงขันตอได และสงผลตอภาพรวมของเกม เชน

○ ตัวละครสามารถเคล่ือนท่ีทะลุพ้ืนไดBeing clipped through the floor and executed

○ ตัวละครสามารถเคล่ือนท่ีทะลุวัตถุตาง ๆ (เชน หนาตาง หรือประตู)

○ ผูเลนตายเน่ืองจากลงจากรถระหวางเคล่ือนท่ีโดยไมคาดคิด

● ผูดูแลการแขงขัน จะตองไดรับการแจงทันทีท่ีเกิดปญหา

● ขอผิดพลาด หรือบัค จะตองเกิดข้ึนในขณะท่ีไมมีผูเลนคนใดตาย

● ขอผิดพลาด หรือบัค จะตองไมเกิดข้ึนโดยการจงใจของผูเลน

การตัดสินใจของผูดูแลการแขงขันถือเปนท่ีส้ินสุด

ทีมท่ีจงใจใชบัคของเกมเพ่ือใหไดเปรียบในการแขงขัน จะถูกตัดสิทธ์ิในการแขงขันทันที หรืออาจถูกริบเงินรางวัลดวย

18



5.2 การเตรียมอุปกรณรอบ Qualifier Final Group Stage และรอบ Grand Final

วิธีการ: การใชอุปกรณภายนอกสำหรับการบันทึกการแขงขัน (กลองเว็บแคม และโทรศัพทเคร่ืองท่ี 2)

● กอนเร่ิมการแขงขัน ผูเลนทุกคนจะตองแสดงตนโดยการเปดกลอง และแสดง ID / UID จากหนาจอของโทรศัพทเคร่ืองท่ีใชในการแขงขัน

● ระหวางการแขงขัน ผูเลนจะตองแสดงกลองของตนเองใหเห็นชัดเจนวา ผูเลนคนน้ันกำลังทำการแขงขันดวยโทรศัพทท่ีแสดงกอนหนาน้ี

● หลังจากเกมแตละเกมจบลง ผูเลนทุกคนจะตองแสดงตนโดยการเปดกลอง และแสดง ID / UID จากหนาจอของโทรศัพทเคร่ืองท่ีใชในการแขงขัน รวมไปถึงแสดงหนาจอ

ตัวเกมท่ีจบการแขงขัน และกำลังกลับเขาสูล็อบบ้ี

● กลองวิดิโอไมควรจะเกิดปญหาระหวางการแขงขัน หรือหยุดช่ัวคราว หากเกิดขอผิดพลาดข้ึน จะตองเร่ิมกระบวนการข้ันตนใหมอีกคร้ัง

● กลองวิดิโอสามารถใชอุปกรณอ่ืน ๆ แทนได โดยจะผานการตรวจสอบจากผูดูแลการแขงขันเพ่ือยืนยันวาสามารถใชในการแขงขันได

● อุปกรณเคร่ืองท่ี สอง จะตองมีการบันทึกเสียงท่ีสามารถไดยินอยางชัดเจน

● ผูเลนท่ีไมสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนขางตนได จะนับวาผูเลนคนน้ันไมพรอมทำการแขงขัน และทีมจะตองนำผูเลนสำรองมาทำการแขงขันแทน

● ทีมอาจจะถูกตัดสิทธ์ิในการแขงขัน หรืออาจตองนำผูเลนสำรองท่ีอยูในรายช่ือทีมมาทำการแขงขันแทน โดยผานการอนุมัติจากผูดูแลการแขงขัน

6. การต้ังคา รูปแบบ และกฎของการแขงขัน

6.1 กฎท่ัวไป

แผนท่ี: เกาะสวรรค (Bermuda), ทะเลทราย (Kalahari), แดนชำระบาป (Purgatory) และ นิคมรกราง (Alpine)

โหมดเกม: Classic (คลาสสิค)

Gun Property (อาวุธปน): ปด

Hide Nickname: Yes

Generic Enemy Outfit: Yes

● OPEN QUALIFIER

○ แตละทีมจะตองทำการแขงขันสูงสุด 3 แมตชตอวัน/สัปดาห ในรอบ Open Qualifier โดยการแขงขันท้ังหมดในรอบ Open Qualifier จะเปนการสะสม

คะแนน โดยในรอบน้ีจะทำการแขงขันเปนเวลา 4 สัปดาห และคะแนนท่ีทำไดในแตละสัปดาหจะถูกนำไปคำนวณโดย 24 อันดับแรกในรอบ Open

Qualifier จะเขาสูรอบ Qualifier Finals

● QUALIFIER FINALS

○ ทีมในรอบ Qualifier Finals จะถูกแบงออกเปน 4 กลุม (ABCD) และตองทำการแขงขันท้ังหมด 2 วัน โดยแขงวันละ 6 แมตช รวมเปน 12 แมตชสำหรับ

รอบ Qualifier Finals การแขงขันท้ังหมดในรอบ Qualifier Finals จะเปนการสะสมคะแนน (ไมนำคะแนนรอบ Open Qualifier มาคิด) โดย 12 อันดับ

แรกในรอบ Qualifier Finals จะไดเขาสูรอบ Group Stage
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● GROUP STAGE

○ ทีมในรอบ Group Stage จะประกอบไปดวยทีม 12 อันดับแรกจากรอบ Season 2 Qualifier Finals , ทีม 6 อันดับแรกจาก Season 1 Grand Finals

และ 6 ทีมมืออาชีพท่ีไดรับเชิญ รวมกันเปน 24 ทีม โดยทีมจะถูกแบงออกเปน 4 กลุม (ABCD) และตองทำการแขงขันท้ังหมด 4 วัน โดยแขงวันละ 6 แมตช

รวม 24 แมตชสำหรับรอบ Group Stage โดย 12 อันดับแรกจะเขาสูรอบ Regional Finals

● REGIONAL FINAL

○ ทีมในรอบ Regional Finals จะตองทำการแขงขันท้ังหมด 2 วัน โดยแขงวันละ 6 แมตช รวม 12 แมตชสำหรับรอบ Regional Finals โดย 3 อันดับแรก

จากรอบ Regional Finals ของท้ัง 4 ภูมิภาค (TH, ID, MSP และ VN) จะเขาสูรอบ Challenge Group Stage

● CHALLENGERS GROUP STAGE

○ ทีมในรอบ Challenge Group Stage จะประกอบดวย 12 ทีมจากรอบ Regional Finals (3 ทีมจากแตละภูมิภาค) และ 6 ทีมท่ีไดรับเชิญ รวมเปน 18 ทีม

โดยทีมจะถูกแบงเปน 3 กลุม (ABC) และตองทำการแขงขันท้ังหมด 12 วัน โดยแขงวันละ 6 แมตช รวม 72 แมตช โดย 6 อันดับแรกจาก Overall Ranking

หลังจาก 6 วันแรกจะผานเขาสูรอบ Challenge Grand Final ไปกอน และ 6 อันดับแรกจาก 6 วันสุดทายจะผานเขาสูรอบ Challenge Grand Final รวม

แลว 12 ทีมท่ีจะไดเขาสูรอบ Challenge Grand Final

● CHALLENGERS GRAND FINALS

ทีมในรอบ Challenge Grand Final จะตองทำการแขงขันท้ังหมด 2 วัน โดยแขง 6 แมตชตอวัน รวมท้ังหมด 12 แมตชท่ีจะตองทำการแขงขันในรอบ Challenge Grand

Final

6.2 การนับคะแนนในการแขงขัน

1 จำนวนคิล จะเทากับ 1 คะแนน

อันดับท่ี คะแนนท่ีไดรับ

1 12

2 9
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3 8

4 7

5 6

6 5

7 4

8 3

9 2

10 1

11 0

12 0

6.3 ผลการแขงขัน

ทีมท่ีเขารวมการแขงขัน ควรจะทำการบันทึกผลการแขงขันเก็บไวเพ่ือใชเปนหลักฐานในการทักทวงการแขงขัน โดยหากทีมตองการทักทวงการแขงขัน จะตองแจงผานระบบ Support

Ticket ทันที หรือสามารถติดตอผูดูแลการแขงขันทาง Discord ของการแขงขัน

6.4 ไอเทมท่ีหามใชในการแขงขัน

1. Attack on Titan - Eren Titan Transformation Skin

2. Attack on Titan - Armored Titan Skin

หากพบการใชงานไอเทมท่ีระบุไวขางตน ผูท่ีฝาฝนจะถูกลงโทษ หรือปรับแพทันที
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7. ปญหาทางเทคนิค

ทีมท่ีเขารวมการแขงขัน จะตองเปนผูรับผิดชอบปญหาทางเทคนิคท่ีเกิดข้ึน ไมวาจะเปนปญหาทางฮารดแวร, ซอฟตแวร และปญหาอินเทอรเน็ต โดยแมตชการแขงขันจะไมถูกเล่ือน หรือ

ปรับเวลาใหม

8. กฎการตัดสิน Tiebreak

ในการจัดอันดับภายในการแขงขันรายการ ESL Mobile 2022 จะมีการจัดอันดับของทีม โดยมีเง่ือนไขดังน้ี

1. จำนวน Booyah ท่ีแตละทีมทำได

2. จำนวนคิลท้ังหมดของแตละทีมท่ีทำไดในการแขงขันรอบน้ัน ๆ

3. อันดับของเกมลาสุดท่ีทีมทำได

9. ทีม

ทีมจะตองแขงขันโดยใชสมาชิกท่ีลงทะเบียนไวตลอดชวงเวลาของฤดูกาลเม่ือพนชวงเวลาการโอนยาย ไมสามารถเปล่ียนสมาชิกไดนอกจากชวงเวลาท่ีกำหนด โปรดตรวจสอบขอมูล

สมาชิกอยางรอบคอบ ขอมูลท่ีไมถูกตองจะสงผลใหไมมีการคำนวณคะแนนทีมจะไดรับคะแนนเปนศูนยและจะถูกตัดออกจากการแขงขันหากพบขอมูลท่ีไมถูกตอง

10. รายละเอียดของผูเลนในทีม

10.1 กฎท่ัวไป

10.1.1 จำนวนผูเลนในทีม

ทีมจะมีผูเลนหลักได 4 คน และสำรองจำนวน 2 คน (รวมท้ังหมด 6 คน) ท่ีสามารถลงช่ือในการแขงขันได หากทีมใดมีผูเลนเกินจำนวนตามท่ีกำหนดในตอนท่ีทีมทำการ

เช็คอิน ทีมน้ัน ๆ จะไมสามารถทำการแขงขันได จนกวาจะทำการแกไขผูเลนใหเปนไปตามจำนวนท่ีกำหนด

10.1.2 ผูเลนสำรอง

ผูดูแลการแขงขัน มีสิทธ์ิท่ีจะอนุญาต หรือไมอนุญาตใหทีมลงช่ือผูเลนสำรองได ท้ังน้ี หากทีมตองการเปล่ียนผูเลนระหวางการแขงขัน ทีมจะสามารถเปล่ียนไดเฉพาะชวงท่ี

จบการแขงขันแตละเกมเทาน้ัน ไมสามารถเปล่ียนผูเลนระหวางการแขงขันได

10.1.3 กัปตันทีม

ทีมจะตองมีกัปตันทีมเพ่ือเปนตัวแทนของทีมในกรณีท่ีไมมีผูจัดการทีม (Manager) โดยกัปตันทีมจะตองรับผิดชอบในการติดตอ หรือประสานงานระหวางทีม และผูดูแล

การแขงขัน ท้ังน้ี กัปตันทีมเปนเจาของจุดของทีมในการแขงขันการแขงขัน Free Fire อยางเปนทางการในทุกระดับโดยมีเง่ือนไขวาผูเลน 3 คนจากบัญชีรายช่ือเดิมตองอยู

ในทีม
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10.1.4 ผูจัดการทีม / เจาของทีม

นิติบุคคล, บริษัทท่ีจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย หรือเทียบเทา สามารถเปนเจาของทีมได และเม่ือนิติบุคคล หรือบริษัททำการลงทะเบียนขอมูลในการแขงขัน  Free

Fire Mobile Open Official Competitive Tournament  จะนับวากลุมคนน้ัน ๆ มีสิทธ์ิในทีมน้ัน ๆ ทันที ท้ังน้ี หากทีมใดไมมีผูจัดการทีม หรือเจาของทีม ก็สามารถทำ

การรองขอเพ่ือลงทะเบียนขอมูลไดเชนกัน

ทีมแตละทีม สามารถทำการรองขอเพ่ือเพ่ิมผูจัดการทีม หรือเจาของทีมได โดยบุคคลเหลาน้ีจะไมถูกนับรวมกับผูเลนท่ีกลาวไวขางตนจำนวน 6 คน และไมสามารถทำการ

แขงขันแทนได หากตรวจพบวามีการละเมิดขอบังคับดังกลาว ทีมจะถูกปรับแพทันที และอาจมีบทลงโทษเพ่ิมเติมตามดุลยพินิจของผูดูแลการแขงขัน

ท้ังน้ี หากตรวจพบการเปล่ียนแปลงผูจัดการทีม หรือเจาของทีมโดยไมไดรับอนุญาตจากผูดูแลการแขงขัน ทีมน้ัน ๆ อาจถูกลงโทษ โดยมีการลงโทษข้ันสูงสุดคือตัดสิทธ์ิ

และแบนจากการเขารวมการแขงขัน

10.1.5 ขอบังคับของเจาของทีม

หามบุคคลใด ๆ หรือบริษัทใด ๆ ถือสิทธ์ิในทีมมากกวา 1 ทีม

10.1.6 การล็อครายช่ือสมาชิกในทีม (Roster Lock)

สมาชิกในทีม จะตองเปนรายช่ือเดิมท้ังหมดตลอดการแขงขันจนจบรอบชิงชนะเลิศ หากมีการแขงขันในรูปแบบออฟไลนท่ีตองเดินทาง และทีมไมพรอมสำหรับการเดินทาง

ทีมอันดับรองลงมา จะไดรับสิทธ์ิในการแขงขันแทน ผูเลนและทีม จะถูกล็อคเม่ือทีมน้ัน ๆ เร่ิมทำการแขงขันในรอบ Qualifier คร้ังแรก

10.2 - การเปล่ียนแปลงสมาชิกภายในทีม

Asia Pacific - หากคุณกำลังทำการเปล่ียนแปลงรายช่ือโปรดสรางทีมใหมใน ESL Play ดวยสมาชิกใหม

คะแนนเปนคะแนนเฉพาะสำหรับทีมใน ESL Play ดังน้ันหากคุณกำลังสรางทีมใหมในชวงรอบคัดเลือก คะแนนของทีมของคุณจะเร่ิมตนท่ี 0 คะแนน ไมวาคุณจะรักษาสมาชิกเดิมไวก่ีคน

ก็ตาม

11. ชวงเวลาการลงทะเบียน และการเปล่ียนผูเลน

11.1 ชวงเวลาการลงทะเบียน

ชวงเวลาดังกลาว เปนชวงเวลาท่ีทีมจะตองแจงขอมูล และลงทะเบียนทีมใหเสร็จส้ินภายในเวลาท่ีกำหนด โดยจะมีขอมูลดังน้ี

I. Team Owner (เจาของทีม)

II. Team Name (ช่ือทีม)

III. Team Logo (โลโกทีม)
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IV. Team Players (รายละเอียดของผูเลนทุกคนในทีม)

11.2. ชวงการเปล่ียนผูเลน (Transfer Window)

ในกรณีท่ีการแขงขันมีระยะเวลานานกวาท่ีกำหนดไว ชวงการเปล่ียนผูเลน (Transfer Window) จะอยูในชวงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 - 28 สิงหาคม 2565 หรือตามท่ีทางผูจัดการ

แขงขันไดแจงไว โดยจะอนุญาตใหทีมเปล่ียนขอมูลดังน้ี

I. การเปล่ียนแปลงรายละเอียดเจาของทีม

II. การเปล่ียนแปลงผูเลน (ผูเลนเดิมจะตองอยูในทีม 3 คนข้ึนไป)

12. บัญชีเกม (Game Account)

12.1 - ช่ือในเกม (Free Fire Nickname)

ไมอนุญาตใหผูเลนเปล่ียนแปลง หรือแกไขช่ือในเกมในระหวางการแขงขัน

1. ไมอนุญาตใหทำการเปล่ียนช่ือในเกม นอกจากช่ือน้ัน ๆ จะไมเหมาะสม หรือทีมไดรับการสนับสนุน หรือเปล่ียนสังกัดทีม

การท่ีทีมไดเร่ิมแขงขันในเกมแรกของรายการ นับวารายช่ือผูเลนของทีมน้ัน ๆ เปนรายช่ือผูเลนอยางเปนทางการของทีม และไมสามารถแกไขไดนอกจากผูเลนจะใชช่ือไมเหมาะสม และ

ผูดูแลการแขงขันอนุญาตใหทำการแกไข

หากผูเลน หรือทีมทำการเปล่ียนช่ือโดยไมมีการแจงผูดูแลการแขงขัน ผูเลนคนน้ัน ๆ จะไมสามารถทำการแขงขันได จนกวาช่ือในเกมจะตรงกับช่ือท่ีทางทีมลงทะเบียนไวบนเว็บไซตของ

ESL Play

หากทีมมีการเปล่ียนสังกัด ทีมน้ัน ๆ จะตองทำการแจงผูดูแลการแขงขัน และแสดงหลักฐานการเปล่ียนช่ือ หรือสัญญาตาง ๆ ผานทาง Support Ticket กอนท่ีผูเลนจะทำการเปล่ียน

ช่ือในเกม (เชน “ESLLarch” เปล่ียนเปน “MOLarch”)

เม่ือทางทีมงานไดรับเอกสาร และหลักฐานตาง ๆ สำหรับการแกไขช่ือครบถวนแลว ทีมจะสามารถเปล่ียนรายละเอียดบน ESL Play ได และจะไดรับอนุญาตใหแกไขแคตัวยอของทีมท่ี

นำหนาช่ือตนเองเทาน้ัน หากตรวจพบการแกไขโดยไมไดรับอนุญาต หรือแกไขไมถูกตอง ทีมน้ัน ๆ จะไดรับคะแนน 0 คะแนนทันที และจะถูกหามลงแขงขันในแมตช หรือวันถัด ๆ ไป

ท้ังน้ี ช่ือของผูเลนในเกมจะตองมีความเหมาะสม หากช่ือผูเลนไมเหมาะสม ทีมจะตองทำการแจงเปล่ียนช่ือโดยเร็วท่ีสุด  และทีมอาจโดยบทลงโทษตาง ๆ จากผูดูแลการแขงขันดังน้ี

● คร้ังท่ี1: ตักเตือน, คร้ังท่ี 2: ตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน และอาจถูกหักเงินรางวัล รวมไปถึงการแบนจากการแขงขัน

ผูเลนท่ีไมไดถูกลงทะเบียนไวในรายช่ือของทีม หรือช่ือผูเลนไมตรงกับท่ีลงทะเบียนไว จะนับวาผลคะแนนของทีมน้ัน ๆ เปนโมฆะ และจะถูกนำออกจากล็อบบ้ีการแขงขัน

และจะไดรับคะแนนในวันน้ัน ๆ 0 คะแนน

● โปรดจำไววา ช่ือของผูเลนในเกม จะตองตรงกับท่ีทางทีมลงทะเบียนไว และถือวาเปนความรับผิดชอบของผูเลน ท่ีจะตองตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ใหถูกตองกอนทำการลง

ทะเบียนเขารวมการแขงขัน หากช่ือไมตรงกัน ทีมจะไมไดรับคะแนนจากการแขงขัน

● หากผูดูแลการแขงขันตรวจพบปญหาเก่ียวกับช่ือของผูเลนไมตรงกับท่ีทำการลงทะเบียนไว ทีมน้ัน ๆ จะไดรับ 0 คะแนนในวันน้ัน ๆ และจะไมสามารถทำการแขงขันตอได

● ทีมและผูเลน จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบใหช่ือในเกม และช่ือทีมตรงกับท่ีทางทีมไดลงทะเบียนไวกอนเร่ิมการแขงขัน
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12.2 - UID ของผูเลน (Free Fire UID)

ขอมูล UID ในเกม และบนเว็บไซต ESL Play จะตองตรงกัน หากพบวาขอมูลไมตรงกัน ทีมน้ัน ๆ จะไดรับคะแนน 0 คะแนนในวันน้ัน ๆ และหามทำการแขงขันทันที

ผูเลนและทีม จะไมสามารถแกไขขอมูลดังกลาวไดระหวางทำการแขงขัน

1. ไมอนุญาตใหทำการเปล่ียนเลข Character ID ไมวากรณีใด ๆ หลังจากท่ีเร่ิมการแขงขันในซีซ่ันไปแลว นอกจากจะไดรับอนุญาตจากผูดูแลการแขงขัน และทำตามข้ันตอน

อยางเครงครัด

หากผูเลนจำเปนตองเปล่ียนขอมูล Account ID หรือ In-game Character ID โดยไมไดแจงผูดูแลการแขงขัน ทางผูจัดการแขงขันจะนับวา ผูเลนและทีมไดละเมิดกฎการแขงขัน และ

เปนการใชไอดีของผูเลนอ่ืนทำการแขงขัน และจะมีบทลงโทษตามมาในภายหลัง เชน การนับแตมคะแนนลงโทษ และการหามทำการแขงขัน

สำหรับการตรวจสอบ UID ของผูเลน สามารถดูตัวอยางไดจากล้ิงครูปภาพดานลาง

1. ตรวจสอบช่ือในเกมไดจากหนาจอหลักของเกม

2. ตรวจสอบ UID ไดจากหนาโปรไฟลในเกมดานขวาลาง

13. การสตรีมของผูเลน

13.1 Stream Delay

ผูเลนสามารถสตรีมไดชวงของ Open Qualifier และตองต้ังดีเลยอยางนอย 5 นาที

ถาหากผูเลนคนใดถูกพบวาไมมีการต้ังดีเลยช้ันต่ำตามท่ีกำหนดจะถูกส่ังใหหยุดสตรีมทันที

1. ความผิดคร้ังแรกจะเปนการตักเตือน

2. การกระทำผิดคร้ังท่ีสองจะเปนการเสียคะแนนในวันท่ีแขงขันและหัก 2 คะแนน

3. การกระทำผิดคร้ังท่ีสามจะเปนการเพ่ิมบทลงโทษอีก 2 คะแนนและการหามเขารวมการแขงขันเปนเวลาหน่ึงสัปดาห

13.2 การทำใหรหัสผานล็อบบ้ีร่ัวไหล

ผูเลนคนใดทำใหขอมูลล็อบบ้ีร่ัวไหลรวมถึงช่ือล็อบบ้ีและรหัสผานในชวงฤดูกาลจะถูกลงโทษดังตอไปน้ี:

1. ความผิดคร้ังแรกจะเปนการตักเตือน

2. การกระทำผิดคร้ังท่ีสองจะเปนการเสียคะแนนในวันท่ีแขงขันและหัก 2 คะแนน

3. การกระทำผิดคร้ังท่ีสามจะเปนการเพ่ิมบทลงโทษอีก 2 คะแนนและการหามเขารวมการแขงขันเปนเวลาหน่ึงสัปดาห

13.3 การถายทอดสดและการรวมสตรีม

สมาชิกของชุมชนท่ีตองการสตรีมหรือรีสตรีมสวนใด ๆ ของ Mobile Series ของ ESL จะตองไดรับการตรวจสอบโดยเจาหนาท่ี ESL และบรรทัดฐานท่ีเหมาะสมในการลงนาม
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สตรีมเมอรทุกคนจะปฏิบัติตามบรรทัดฐานน้ีเม่ือสตรีมหรือรวมสตรีมเหตุการณท่ีเก่ียวของกับ ESL

หากตองการขออนุญาตเปนผูรวมสตรีมโปรดสงอีเมลไปยังท่ีอยูอีเมลตอไปน้ีตามภูมิภาคของคุณ:

● AP: leagueops.asia@eslgaming.com

13.4 การระบุตัวตนผูเลน

ผูเลนจะตองเตรียมตัวและของท่ีจำเปนสำหรับในรอบสุดทายซ่ึงหมายความวาการมีบัตรประจำตัวท่ีชวยใหคุณสามารถเดินทางไดเพ่ือยืนยันผูเขารวมท้ังหมดในกรณีท่ีมีการแขงขันรอบ

ชิงชนะเลิศ

14. การละเมิดกฎ, บทลงโทษ และ ESIC

การแขงขันของ ESL เปนสวนหน่ึงของ ESIC (Esports Integrity Commission) ซ่ึงกฎและขอบังคับตาง ๆ ของ ESIC จะถูกบังคับใชกับการแขงขันของ ESL ดวยเชนกัน โดยสามารถ

อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี https://esic.gg/

เง่ือนไขตาง ๆ ดังตอไปน้ี จะเปนรายละเอียดเบ้ืองตนสำหรับขอบังคับตาง ๆ โดยสามารถอานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซตของ ESIC

14.1 หลักจรรยาบรรณ

ผูเขารวมการแขงขัน จะตองปฏิบัติตนใหเปนมืออาชีพตอ ESL, ส่ือ, ผูชม, พารทเนอรและผูเลนคนอ่ืน ไมวาจะเปนระหวางการแขงขัน หรือในการสนทนาบนสื่อตาง ๆ โดยเบื้อว

ตน ผูเลนควรปฏิบัติดังน้ี

● ความเห็นอกเห็นใจ: ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความเหมาะสม

● ความซ่ือสัตย: มีความซ่ือสัตย ยุติธรรม

● ความเคารพ: แสดงความเคารพตอทีมงาน และผูเขารวมการแขงขัน

● ความกลาหาญ: กลาในการทำส่ิงท่ีถูกตองสำหรับการแขงขัน

ผูเขารวมการแขงขัน จะตองไมปฏิบัตนในทางท่ีไมเหมาะสม, คุกคาม หรือ Hate Speech โดยมีรายละเอียดดังน้ี

● การพูดจาใสราย, การดาทอ, การแสดงความรุนแรง หรือการละเมิดทางวาจา ไมวาจะเปนการพูดถึงเพศ, ศาสนา, เชื้อชาติ, ความบกพรอง, รูปราง, อายุ

● การสะกดรอยตาม หรือการขมขู (ท้ังออนไลน และออฟไลน)

● การสแปม, การจูโจม, การจี้ หรือการยุยงในโซเชียลมีเดีย

● การโพสต หรือขมขูพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน (“doxing”)

● การปฏิบัติทางเพศท่ีไมเหมาะสม ไมวาจะเปนทางการกระทำ หรือทางวาจา โดยรวมไปถึงคอมเมนต หรือมุขตลกตาง ๆ

● การสนัมสนุนพฤติกรรมท่ีกลาวไปขางตน

ท้ังน้ี โปรดอานรายละเอียดเพ่ิมเติมใน AnyKey Keystone Code สำหรับพฤติกรรมน้ำใจนักกีฬาที่ดี และ ESIC Code of Conduct สำหรับหลักจรรยาบรรณ และบทลงโทษ

ตาง ๆ

การละเมิดหลักการตาง ๆ ขางตน จะไดรับบทลงโทษ และหากมีการกระทำผิดซ้ำ บทลงโทษจะถูกเพิ่มขึ้น โดยอาจถูกตัดสิทธิ์จากการแขงขัน และถูกแบนจากการแขงขัน

14.2 การโกงการแขงขัน

14.2.1 โปรแกรมโกง
การใชโปรแกรม / ซอฟตแวรใด ๆ ท่ีไมไดรับอนุญาตใหใชงาน นับวาเปนโปรแกรมโกง และทางผูดูแลการแขงขันขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบโปรแกรมตาง ๆ

14.2.2 การใหขอมูลไมถูกตอง หรือไมเก่ียวของกับการแขงขัน
การส่ือสารระหวางการแขงขัน จะตองเปนการสนทนาเก่ียวกับการแขงขันเทาน้ัน ซ่ึงรวมไปถึงการใชขอมูลจากภายนอก(เชน จากการสตรีม)
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14.2.3 บทลงโทษสำหรับการโกงการแขงขัน
เม่ือตรวจพบการโกงการแขงขัน ผลการแขงขันในแมตชน้ัน ๆ จะนับวาเปนโมฆะ และทีม หรือผูเลนท่ีกระทำผิดจะถูกลงโทษโดยการตัดสิทธ์ิในการแขงขัน, ริบเงินรางวัล

และถูกหามเขารวมการแขงขันของทาง ESL เบ้ืองตนเปนระยะเวลา 5 ป โดยอาจมีการปรับเปล่ียนระยะเวลาท่ีถูกแบนตามความเหมาะสม

14.2.4 ข้ันตอนการตรวจสอบการโกงการแขงขัน
ESL ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบตาง ๆ ระหวางการแขงขันโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

14.3 การใชสารตาง ๆ

14.3.1 การปฏิเสธการตรวจสอบ
การปฏิเสธการทดสอบในการใชสารตาง ๆ จะนับบทลงโทษเดียวกับการใชสารเสพติดข้ันรุนแรง

14.3.2 รายการสารตองหาม และวิธีการ
สำหรับรายการสารตองหาม และวิธีการตาง ๆ ถูกจัดทำข้ึนโดย Esports Integrity Commission (ESIC) ซ่ึงจะบังคับใชในการแขงขันของ ESL โดยสามารถอานรายละเอียดเพ่ิมเติม

ไดท่ี: https://esic.gg/codes/esic-prohibited-list/

การใชสารเหลาน้ีโดยไมไดรับอนุญาต นับวาเปนการละเมิดกฎการแขงขัน

14.3.3 ยา หรือสารตาง ๆ ตามใบส่ังของแพทย
หากผูเลนจำเปนตองใชยา หรือสารตาง ๆ ท่ีอยูในรายการตองหาม ผูเลนจำเปนจะตองแจง และสงเอกสารสำหรับอนุญาตใชงานจากทางสถานพยาบาย หรือแพทยกอนเร่ิมการแขงขัน

วันแรกของรายการ โดยอาจจะตองมีการทดสอบเพ่ิมเติม แตหากตรวจพบการใชงานกอนการแขงขัน ผลการทดสอบอาจสามารถใหผานได

14.3.4 การลงโทษสำหรับการใชสารท่ีไมไดรับอนุญาต
กรณีท่ีไมรุนแรง อาจถูกลงโทษดวยการตักเตือนหรืออาจถูกลงโทษโดยการนับคะแนนการลงโทษสถานเบา

กรณีท่ีรุนแรง (เชน ใชยาท่ีมีสารเพ่ิมประสิทธิภาพ เชน Adderall) จะถูกลงโทษโดยการใหผลการแขงเปนโมฆะ, ถูกแบนจากการแขงขันหน่ึงถึงสอง (1-2) ป, ริบเงินรางวัล, ถูกตัดสิทธ์ิ

จากการแขงขัน

หากพบวาผูเลนมีความผิดในกรณีท่ีรุนแรงหลังจากการแขงขันของทัวรนาเมนตจบลงอยางนอย 24 ช่ัวโมง ผูเลนจะยังคงถูกแบนจากการแขงขัน แตผลการแขงขันจะคงอยูตามเดิมและไม

สงผลใด ๆ กับทีม กรณีท่ีไมรุนแรง จะไมถูกลงโทษเลยหลังจากเวลาน้ัน

14.4 การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หรือการใชยาออกฤทธ์ิทางจิต

การแขงขันแตละแมตช ไมวาจะในกรณีออนไลน หรือออฟไลน แมวาจะไมใชสารท่ีมีโทษตามขอท่ี 15.3.2 ก็ตาม ก็นับวาเปนส่ิงตองหาม และผูใชอาจถูกลงโทษข้ันรุนแรง อยางไรก็ตาม

สามารถด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไดในชวงนอกเวลาการแขงขัน หรือชวงเวลาท่ีไมขัดตอกฎหมาย

14.5 การพนัน / การเดิมพัน

หามผูเลน ผูจัดการทีม ทีมงาน หรือผูดูแลท่ีเก่ียวของ เขาไปมีสวนเก่ียวของ หรือใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเดิมพัน หรือการพนัน ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม หากตรวจพบการก

ระทำเหลาน้ี จะถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขันน้ัน ๆ ทันที และจะถูกแบนจากการแขงขันของ ESL ท้ังหมดเปนเวลาอยางนอยหน่ึง (1) ป การละเมิดอ่ืน ๆ จะมีบทลงโทษตามดุลยพินิจของ

ผูดูแลการแขงขัน

14.6 การโกงการแขงขัน

การมอบเงิน / ผลประโยชนเพ่ือใหไดเปาหมายท่ีตองการในการแขงขัน หรือกดดันบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือใหไดเปาหมายท่ีตองการ นับวาเปนการโกงการแขงขัน เชน การเสนอเงินรางวัล

ใหคุณแพในการแขงขัน

14.6.1 การลงโทษสำหรับการโกงการแขงขัน
เม่ือตรวจพบการโกงเกิดข้ึน ผลการแขงขันมนแมตชน้ัน ๆ จะเปนโมฆะทันที ผูเลน หรือทีมท่ีกระทำผิดจะถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน และถูกริบเงินรางวัลท่ีไดรับ และจะถูกแบนจากการ

แขงขันของ ESL เปนเวลาหน่ึงถึงสอง (1-2) ป และอาจถูกปรับเงินเพ่ิมเติม
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14.7 การล็อคผลการแขงขัน (Match fixing)

การกระทำใด ๆ ท่ีตองการใหผลการแขงขันเปนไปตามท่ีตองการ เชน การจงใจแพในการแขงขันเน่ืองจากเดิมพัน หรือพนันไว

14.7.1 การลงโทษสำหรับการล็อคผลการแขงขัน
ผลการแขงขันแมตชดังกลาวจะถือเปนโมฆะทันที ทีม หรือผูเลนจะถูกแบนจากการเขารวมการแขงขันของทาง ESL เปนเวลา 5 ป และจะถูกริบเงินรางวัลท้ังหมด และอาจมีการปรับเงิน

เพ่ิม ท้ังน้ี บทลงโทษอาจมีการเพ่ิม หรือลดตามความเหมาะสม

14.8 ขอจำกัดของบทลงโทษ

บทลงโทษอาจมีขอจำกัดในบางกรณี เชน ในกรณีท่ีเกิดการโกง และล็อคผลการแขงขันในเวลาเดียวกัน โดยปกติแลว บทลงโทษจะนับรวมกันเปนการถูกแบนเปนระยะเวลา 10 ป และ

การปลอมแปลงขอมูลของผูเลนในการแขงขัน จะถูกลงโทษโดยการถูกแบนเปนระยะเวลา 5 ป และการกระทำท่ีไมรายแรง อาจมีบทลงโทษดวยระยะเวลานอยกวาน้ัน

14.9 การแบนจากผูใหบริการเกม (Game Publisher) หรือจาก ESIC

ESL ขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธใหผูเลนท่ีถูกแบนจากผูใหบริการเกม และ ESIC เขารวมการแขงขันของ ESL

14.10 การกระทำผิดหลักจรรยาบรรณ

ผูเขารวมการแขงขัน ควรจะปฏิบัติตนใหเหมาะสม และใหเกียรติผูอ่ืน การกระทำใดท่ีไมเหมาะสม จะมีบทลงโทษโดยการนับคะแนนลงโทษสถานเบาต้ังแตหน่ึง (1) ไปจนถึงหก (6)

คะแนนโดยรายละเอียดดานลางดังตอไปน้ีเปนตัวอยางของการกระทำท่ีไมเหมาะสม อยางไรก็ตาม ผูดูแลการแขงขันมีสิทธ์ิในการลงโทษพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีไมเหมาะสมท่ีไมไดถูกระบุไว

ดานลาง (เชน การคุกคาม)

14.10.1 พฤติกรรมในท่ีสาธารณะ
ผูเขารวมการแขงขัน จะตองไมแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม หรือพฤติกรรมในเชิงลบตลอดชวงการแขงขัน

ผูเขารวมการแขงขัน จะตองไมมีสวนเก่ียวของกับพฤติกรรมท่ีทำใหเส่ือมเสียช่ือเสียงซ่ึงมุงเปาไปท่ี ESL ผานทางส่ือตาง ๆ

14.10.2 การดูถูก
การดูถูก ดาทอใด ๆ ก็ตามท่ีเกิดข้ึนระหวางการแขงขัน หรือกับ ESL จะมีบทลงโทษ โดยเบ้ืองตนแลว จะนับจากพฤติกรรมระหวางการแขงขัน และบนเว็บไซตของ ESL การกระทำดัง

กลาวท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีอ่ืน ๆ จะมีบทลงโทษก็ตอเม่ือมีหลักฐานท่ีชัดเจน และสามารถตรวจสอบไดวามีการกลาวถึง หรือเก่ียวของกับ ESL

ในกรณีท่ีมีการลวงละเมิดอยางรุนแรง โดยเฉพาะการคุกคาม หรือการกระทำท่ีสงผลตอกายภาพ อาจมีบทลงโทษสูงถึงการตัดสิทธ์ิในการแขงขันทันที

บทลงโทษอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสม และอาจมีผลแคเฉพาะผูเลนคนใดคนหน่ึง หรือท้ังทีม โดยผูเลน หรือทีมอาจถูกหามทำการแขงขันเปนเวลาหน่ึงสัปดาห หรือมาก

กวาน้ัน

14.10.3 การสแปม (Spamming)
การโพสตขอความลวงละเมิด, ดาทอ, พิมพขอความตาง ๆ โดยไมไดไตรตรองซ้ำ ๆ จะนับวาเปนการสแปม

การสแปมบนเว็บไซต (เชน ฟอร่ัม, คอมเมนตในหนาแมตชการแขงขัน, guest book, support และ protest ticket) จะมีการลงโทษตามดุลยพินิจของผูดูแลการแขงขัน

14.10.4 การสแปมในเกม (Spamming In-game)
ผูเลน หรือทีมจะถูกลงโทษโดยการนับคะแนนการลงโทษสถานเบาสาม (3) คะแนนเน่ืองจากเปนการกอกวนผูเขารวมการแขงขันอ่ืน

14.10.5 การกอความเสียหายตอสถานท่ี (Damaging or soiling)
ผูเขารวมการแขงขันท่ีสรางความเสียหายแกสถานท่ี, เฟอรนิเจอร หรืออุปกรณตาง ๆ จะถูกปรับคาเสียหาย ซ่ึงจะคำนวนเปนคาซอมแซมส่ิงของน้ัน ๆ ใหเปนสภาพเดิมแกเจาของ

14.11 พฤติกรรมท่ีไมมีน้ำใจนักกีฬา

การมีน้ำใจนักกีฬา และมีทัศนคติท่ีดี จำเปนอยางย่ิงสำหรับผูเลน การทำพฤติกรรมท่ีไมมีน้ำใจนักกีฬา จะทำใหผูกระทำผิดถูกลงโทษตามดุลยพินิจของผูดูแลการแขงขัน

14.11.1 การปลอมแปลงผลการแขงขัน (Faking match result)
การปลอมแปลงผลการแขงขัน จะมีการลงโทษโดยการใหแตมการลงโทษสถานเบาต้ังแตหน่ึง (1) คะแนน จนถึงส่ี (4) คะแนน (รวมไปถึง Screenshot, Demo, Replay.)
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14.11.2 การสวมรอยเปนผูเลนอ่ืน (Ringer/faker)
ผูเลนท่ีกระทำการปลอมตนเปนผูเลนอ่ืน จะถูกหามทำการแขงขันในสาม (3) แมตชถัดไป และโดนนับคะแนนลงโทษสถานหนักหน่ึง (1) คะแนนตอคร้ัง

14.11.3 การทำใหผูเลน หรือผูดูแลเขาใจผิด (Misleading)
หากมีการกระทำดังกลาวกับผูเลน ผูดูแล หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการแขงขัน ผูกระทำจะถูกลงโทษโดยการนับแตมการลงโทษสถานเบาต้ังแตหน่ึง (1) คะแนน จนถึงส่ี (4)

คะแนน

15 ประกาศเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ

คอนเทนตท้ังหมดท่ีปรากฎในเอกสารฉบับน้ี ถือเปนทรัพยสินของ ESL Gaming GmbH หรือเจาของเอกสาร การนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ทำซ้ำ หรือนำสวนใดสวนหน่ึงของเอกสาร
ไปใช เชน เคร่ืองหมายการคา ขอความ นับวาเปนการละเมิดกฎหมาย และอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอาญา หรือกฎหมายแพง

ไมอนุญาตใหมีการทำซ้ำเน้ือหาจากในเอกสารฉบับน้ีในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตจากทาง ESL Gaming GmbH

คอนเทนตท้ังหมดถูกจัดทำข้ึนดวยขอมูลท่ีทาง ESL Gaming GmbH มีใน ณ ขณะน้ัน และทาง ESL Gaming GmbH ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง หรือแกไขรายละเอียดตาง ๆ
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา (ครอบคลุมไปถึง eslgaming.com, intelextrememasters.com, esl-one.com และเว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ)
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