
Pokémon Battle Festival Asia 2021

เงื�อนไขและขอ้บงัคบั

(“Pokémon GO RULEBOOK”)

Pokémon GO Battle Festival Asia 2021 (the “Competition”)
The Promoter of this tournament is ESL Gaming GmbH, of Schanzenstrasse 23,51063 Cologne

Germany (the “Promoter” or “ESL”).



กฏของเกม
เอกสารนี�อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามดลุยพนิจิของ ESL Administration. ปัญหาใด ๆ ในกฎขอ้บงัคบัที�แปล

แลว้จะตอ้งอา้งองิถงึ กฏภาษาองักฤษ.

การปฏบิตัติามกฎของเกมเหลา่นี�ถอืเป็นขอ้บงัคบั ในการเขา้รว่มการแขง่ขนั ผูเ้ลน่ตกลงที�จะปฏบิตัติามกฎเหลา่นี�

ซ ึ�งเป็นสญัญาที�มผีลผกูพันระหวา่งผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัและ ESL Gaming GmbH ("ESL" หรอื "พวกเรา") เรา

สนับสนุนใหผู้ผู้เ้ขา้รว่มแขง่ขนัอา่นกฎของเกมและเอกสารอื�น ๆ ทั �งหมดที�กลา่วถงึในที�นี�อยา่งรอบคอบ เนื�องจาก

เป็นสว่นหนึ�งของสญัญาที�ทํากบัผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนั.

ความเขา้ใจท ั�วไปของกฏ

กฎขอ้บงัคบัตอ่ไปนี�เป็นเอกสารคําแนะนําที�ถกูตอ้งสําหรับทกุขั �นตอนของการแขง่ขนั ผูด้แูลระบบขอสงวนสทิธิ�ใน

การแกไ้ขกฎกตกิาโดยมหีรอืไมม่กีารแจง้ใหผู้เ้ขา้รว่มแขง่ขนัทราบลว่งหนา้ ผูด้แูลระบบเป็นผูม้อํีานาจตดัสนิใจใน

ทกุกรณีและขอ้พพิาทที�อาจเกดิขึ�นและไมไ่ดเ้ขยีนไวใ้นกฎนี�

1 กฎทั�วไป

1.1 การเปลี�ยนแปลงกฎ

Admin ขอสงวนสทิธิ�ในการแกไ้ข ลบ หรอืเปลี�ยนแปลงกฎที�ระบไุวใ้น Rulebook นี�โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

เพิ�มเตมิ Admin ขอสงวนสทิธิ�ในการตดัสนิในกรณีที�ไมไ่ดรั้บการสนับสนุนอยา่งชดัเจนหรอืใหร้ายละเอยีดใน

Rulebook นี� หรอืการตดัสนิที�ขดักบั Rulebook ในกรณีรา้ยแรง เพื�อรักษาการเลน่ที�ยตุธิรรมและความมนํี�าใจ

นักกฬีา.

1.2 ลขิสทิธิ�

สทิธิ�การออกอากาศทั �งหมดของ Pokémon Battle Festival Asia 2021 เป็นของ Niantic, Nintendo, The

Pokémon Company และ ESL ซึ�งรวมถงึ การสตรมีวดิโีอ การออกอากาศทางทวี ีนักพากยส์ตรมี การเลน่ซํ�า การ

สาธติ หรอืบอทรายงานผลการแขง่ขนั

1.3 ขอ้ตกลง

ขอ้ตกลงบางอยา่งระหวา่งผูเ้ขา้รว่มอาจแตกตา่งไปจากกฎ ESL เล็กนอ้ย อยา่งไรกต็าม ไมอ่นุญาตใหข้อ้ตกลงที�

มคีวามแตกตา่งจากกฎ ESL อยา่งมาก โปรดทราบวา่กฎ ESL ถกูสรา้งขึ�นเพื�อใหแ้น่ใจวา่มกีารแขง่ขนัที�ยตุธิรรม

สําหรับผูเ้ขา้รว่มทกุคน. ผูเ้ลน่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหย้ื�นประทว้งหลงัการแขง่ขนัหากผูเ้ลน่คดิวา่ขอ้ตกลงที�ทําขึ�นกอ่น



การแขง่ขนัในทา้ยที�สดุจะสง่ผลใหท้มีของคณุเสยีเปรยีบ กฎที�สามารถเปลี�ยนแปลงไดด้ว้ยขอ้ตกลงมกีารระบไุว ้

อยา่งชดัเจน. กฎที�ไมไ่ดร้ะบไุวอ้ยา่งชดัเจนสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามขอ้ตกลง หากไมส่ามารถทําขอ้ตกลงได ้

ขอ้ตกลงทั �งหมดระหวา่งผูเ้ขา้รว่มที�ทําขึ�นนอกเหนอืจากกฎ ESL จะตอ้งเขยีนลงในความคดิเห็นเกี�ยวกบัการ

แขง่ขนั ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัรายอื�นตอ้งยนืยนัขอ้ตกลงในชอ่ง Comment เพื�อหลกีเลี�ยงการใชฟั้งกช์นัแกไ้ขในทางที�

ผดิ จะตอ้งเขยีนความคดิเห็นที�สาม โปรดเกบ็ภาพหนา้จอและไฟลบ์นัทกึขอ้ตกลงของคณุ หากผูเ้ลน่ไมป่ฏบิตั ิ

ตามขอ้กําหนดเหลา่นี� การประทว้งหรอืการสนับสนุนเกี�ยวกบัขอ้ตกลงจะถกูปฏเิสธ

โดยการเขา้รว่มในซรีสีใ์ด ๆ ใน Pokémon Battle Festival Asia ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัตกลงที�จะเขา้รว่มในรอบชงิชนะ

เลศิหากผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัผา่นรอบคดัเลอืก.

ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัจะตอ้งเริ�มการเตรยีมตวัที�จําเป็นเพื�อเขา้ถงึรอบชงิชนะเลศิ ซึ�งหมายความวา่มกีารระบตุวัตนที�

อนุญาตใหผู้เ้ขา้รว่มแขง่ขนัเดนิทางไดเ้พื�อยนืยนัผูเ้ขา้รว่มทกุคนในรอบชงิชนะเลศิ ซึ�งรวมถงึ บตัรประจําตวัที�มรีปู

ถา่ย บตัรประจําตวัที�ออกโดยรัฐ หนังสอืเดนิทาง และวซีา่.

1.4 ความเป็นสว่นตวัและการปกป้องขอ้มลู

ผูเ้ขา้รว่มทั �งหมดตกลงวา่ ESL Gaming GmbH (ESL) จะรวบรวม จัดเกบ็ แบง่ปัน และประมวลผลขอ้มลูสว่น

บคุคลของผูเ้ขา้รว่มในการแขง่ขนั รวมถงึผูเ้ลน่ โคช้ ผูจั้ดการทมี และบคุคลอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัทมี ผูเ้ขา้รว่มจะได ้

รับแจง้วา่โดยทั�วไป ESL จะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ซึ�งรวมถงึ รปูภาพและคําพดู ชื�อ ชื�อเลน่ และสญัชาติ

เพื�อจัดระเบยีบและดําเนนิการแขง่ขนั ออกอากาศการแขง่ขนั เพื�อตดิตอ่กบัผูเ้ขา้รว่มเกี�ยวกบัการแขง่ขนั สําหรับ

การจัดสง่รางวลั ฯลฯ ESL จะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วตามนโยบายความเป็นสว่นตวัซึ�งมอียูท่ี�

eslgaming.com/privacypolicy. สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิหรอืคําถามใดๆ โปรดตดิตอ่เราที�

privacy@eslgaming.com.

ขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ ที�แบง่ปันกบับคุคลที�สามจะถกูประมวลผลตามนโยบายความเป็นสว่นตวัของพวกเขา.

1.5 เวอรช์ั�นของเกม

ผูเ้ลน่ทกุคนตอ้งตดิตั �งเกมเวอรช์นัลา่สดุเพื�อเขา้รว่มการแขง่ขนัที�จัดโดย ESL ตอ้งตดิตั �งและทําการอปัเดตกอ่น

การแขง่ขนัจะเริ�ม.

1.5.1 Patch

การแขง่ขนัแบบ Online ทั �งหมดจะเลน่บน Live Server(เซอรเ์วอรจ์รงิ) การแขง่ขนั Offline ทั �งหมดจะเลน่บน

Tournament Sever (เซริฟ์เวอรก์ารแขง่ขนั)

http://eslgaming.com/privacypolicy.
mailto:privacy@eslgaming.com


1.6 การรักษาความลบั

เนื�อหาสนทนา / Protest/ Support Ticket หรอืการโตต้อบอื�นใดกบัเจา้หนา้ที�ถอืเป็นความลบัอยา่งเครง่ครัด

หา้มเผยแพรเ่นื�อหาดงักลา่วโดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้จากฝ่ายบรหิาร

1.7 แอลกอฮอลห์รอืยาออกฤทธิ�ตอ่จติประสาทอื�นๆ

ในการแขง่ขนัไมว่า่จะออนไลนห์รอืออฟไลนก์ารดื�มแอลกอฮอลห์รอืกนิยาที�ออกฤทธิ�ตอ่จติประสาทอื�น ๆ แมว้า่จะ

ไมใ่ชส่ารที�มโีทษกต็ามจะถกูสั�งหา้มโดยเด็ดขาดและอาจนําไปสูก่ารลงโทษที�รนุแรง.

1.8 ขอ้กําหนดและขอ้จํากดัการเขา้รว่ม

ในการเขา้รว่ม Pokémon Battle Festival Asia 2021 ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัจะตอ้งมคีณุสมบตัติามขอ้กําหนดดงัตอ่ไป

นี�:

● ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัจะตอ้งลงทะเบยีนผา่น ESL Play platform

● ที�อยู่

○ Asia Pacific

ภมูภิาค Asia Pacific ประกอบดว้ยประเทศ: Singapore, Philippines, Thailand, Malaysia,

Taiwan, Hong Kong, Indonesia.

● อายชุั �นตํ�า

ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัตอ้งมตีั �งแตอ่าย ุ16 ปีหรอืมากกวา่

○ หากพบวา่ผูเ้ลน่เขา้รว่มหรอืเคยเขา้รว่มการแขง่ขนัใด ๆ กอ่นหนา้นี�ในขณะที�อายตํุ�ากวา่ 16 ปีจะ

ถกูตดัสทิธิ�จากการแขง่ขนัและจะรบิเงนิรางวลัที�มอียูห่รอืจะทําในระหวา่งการแขง่ขนั.

1.9 การใช ้ID ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัที�ถกูตอ้ง

● ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัตอ้งใชบ้ญัชเีดยีวเทา่นั�นในระหวา่งการแขง่ขนั.

● หากผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัคนที�มชีื�อบญัชเีหมอืนกนัเขา้รว่มการแขง่ขนัเดยีวกนัในเวลาเดยีวกนั ผูเ้ขา้รว่ม

การแขง่ขนัควรตดิตอ่กบัผูจั้ดการแขง่ขนัเพื�อหาทางประนปีระนอม หากไมพ่บการประนปีระนอม ชื�อบญัชี

จะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหล้งแขง่สําหรับผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัทั �งสองคน และทั �งสองคนจะตอ้งเลอืกบญัชใีหม่

ที�จะใชใ้นการแขง่ขนั

● ESL ขอสงวนสทิธิ�ในการปฏเิสธหรอืเพกิถอนการใชช้ื�อบญัชไีมว่า่ดว้ยเหตผุลใดกต็าม.

● หลงัจากที�ไดรั้บการยอมรับเขา้รว่มการแขง่ขนัแลว้ ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัจะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ปลี�ยน

Trainer ID



1.10 ชื�อ สญัลกัษณ ์และผูส้นับสนุน

ESL ขอสงวนสทิธิ�ในการหา้มการใชช้ื�อหรอืสญัลกัษณท์ี�หา้มใชใ้นการแขง่ขนั คําหรอืสญัลกัษณใ์ด ๆ ที�ไดรั้บการ

คุม้ครองตามกฎหมายโดยทั�วไปเป็นสิ�งตอ้งหา้มเวน้แตเ่จา้ของจะอนุญาต.

ไมอ่นุญาตใหโ้ฆษณาหรอืสง่เสรมิการขายของผูส้นับสนุนที�เป็นที�รูจั้กเพยีงคนเดยีวหรอืในวงกวา้งสําหรับภาพ

อนาจาร การใชย้าเสพตดิ หรอืผลติภณัฑสํ์าหรับผูใ้หญ ่สําหรับ Pokémon Battle Festival Asia 2021.

1.11 ปฏเิสธการเขา้รว่มการแขง่ขนั

ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัไมส่ามารถเปลี�ยนชื�อบญัชหีรอืบญัชไีดเ้มื�อเริ�มเขา้รว่มการแขง่ขนัแลว้ ผูด้แูลระบบอาจ

ตดัสนิใจอนุญาตใหเ้ปลี�ยนแปลงบญัชหีรอืชื�อไดใ้นกรณีพเิศษเทา่นั�น.

1.12 ขอ้กําหนดและขอ้จํากดัการเขา้รว่มการแขง่ขนั

ในการเขา้รว่ม Pokémon Battle Festival Asia 2021 ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัจะตอ้งมคีณุสมบตัติามขอ้กําหนดดงั

ตอ่ไปนี�:

● ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัทกุคนตอ้งถอืเอกสารการเดนิทางที�ถกูตอ้งพรอ้มเดนิทาง (เชน่ วซีา่ หากจําเป็น)

กอ่นเขา้รว่มการแขง่ขนั.

● ผูเ้ลน่ทกุคนตอ้งมอีาย ุ16 ปีหรอืมากกวา่ขึ�นไป.

● ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัจะตอ้งลงทะเบยีนผา่น ESL Play platform.

หากผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัมคีณุสมบตัไิมต่รงตามขอ้กําหนดเหลา่นี� ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัจะถอืวา่ไมม่สีทิธิ� ในกรณีที�

ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัไมป่ฏบิตัติามขอ้กําหนดใดๆหรอืกรอกขอ้มลูทั �งหมดไมค่รบสําหรับรอบ National Group

Stage ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัจะถกูตดัสทิธิ�และผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัคนตอ่ไปในแถวจะเขา้มาแทนที�.

1.13 ขอ้จํากดัสําหรับพนักงาน

บคุคลที�ทํางานหรอืเป็นอาสาสมคัรใหก้บั ESL หรอื The Pokémon Company ไมม่สีทิธิ�ลงแขง่ขนัในขณะที�ทํา

งานในบรษัิทของตน บคุคลที�ทํางานหรอืเป็นอาสาสมคัรใหก้บับรษัิทใดบรษัิทหนึ�ง ไมว่า่จะในฐานะใดกต็าม ไมม่ี

สทิธิ�เขา้รว่มการแขง่ขนัภายใน 90 วนัหลงัจากทํางานครั�งสดุทา้ยในบรษัิทของตน.

2 ตารางการแขง่ขนั



National Qualifiers

National Qualifier - 26-28 พฤศจกิายน ตามภมูภิาค (แขง่ขนัแบบ Swiss Format)

National Group Stage - 3-4 ธนัวาคม 2021 ตามภมูภิาค (Top 16 Single Elimination)

Regional Playoffs - 18 ธนัวาคม 2021 (Single Elimination)

3 รปูแบบการแขง่ขนั และ กฏการแขง่ขนั

การแขง่ขนัจะดําเนนิการในรปูแบบ League โดยเริ�มจาก National Qualifier ไปที� National Group Stage และ

จบลงดว้ย Regional Playoffs.

3.1 รปูแบบการแขง่ขนั

3.1.1 National Qualifier

ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัจะแขง่ขนัใน ระบบSwiss Round Best-of-3 (Bo3) ในรอบ National Qualifier รอบ

จะถกูกําหนดโดยจํานวนผูเ้ขา้รว่มที�ลงทะเบยีนสําหรับการแขง่ขนั:

● 17-32 คน : 5 รอบ

● 33-64 คน : 6 รอบ

● 65-128 คน : 7 รอบ

● 129-256คน : 8 รอบ

Top 16 players จะผา่น่เขา้สูร่อบตอ่ไป.



3.1.2 National Group Stage

Top 16 จะแขง่ขนักนัใน best of 3 (BO3) single elimination. ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัจะถกูจัดอนัดบัตาม

อนัดบัที�เขา้มาจาก National Qualifier. อนัดบั 1 ของแตล่ะภมูภิาคจะแขง่ขนักนัในรอบ Playoffs. ใน

ขณะเดยีวกนั Slot ที�8 จะถกูคดัมาจาก อนัดบั 2 ของภมูภิาคที�มผีูล้งทะเบยีนเยอะที�สดุ.

3.1.3 Regional Playoffs

Top 8 จะแขง่ขนักนัในระบบ Single Elimination ตารางการแขง่ขนัรอบกอ่นรองชนะเลศิถงึรอบรองชนะ

เลศิจะเลน่แบบ Best of 3 (Bo3) ในขณะที�รอบชงิชนะเลศิจะเลน่ในรปูแบบ Best of 5 (Bo5).

3.2 รปูแบบการแขง่ขนั

● Type: Online Battle

● Best of 3 (ใครได ้2 แตม้กอ่นชนะ)

● การเลอืกทมี: คณุสามารถใชโ้ปเกมอน 6 ตวัที�ลงทะเบยีนเมื�อเขา้รว่มการแขง่ขนัเทา่นั�น การเปลี�ยนแปลง

ทมีแบทเทลิไมว่า่ทางใดหลงัจากการแขง่ขนัเริ�มตน้ขึ�นจะถอืเป็นสิ�งตอ้งหา้ม.

○ ผูเ้ขา้แขง่ขนัจะนําทมีโปเกมอน 6 ตวั (Battle Team) มาลงทะเบยีนกอ่นการแขง่ขนัจะเริ�ม.

○ อนุญาตใหม้โีปเกมอนไดเ้พยีงชนดิเดยีวเทา่นั�นในแตล่ะทมีตอ่สู ้ ซ ึ�งพจิารณาจากการมหีมายเลข

Pokédex ตา่งกนั (เชน่ Ivysaur และ Venusaur) หรอืการพมิพต์า่งกนั (เชน่ Sunny Castform

และ Rainy Castform)

○ ทกุทมีจะใช ้Pokémon 3 ตวั (Battle Parties) จาก 6 ตวัที�เลอืกไวสํ้าหรับการแขง่ขนั.

○ เมื�อการแขง่ขนัเริ�มตน้ขึ�น Battle Teams จะถกูล็อคและเปิดเผยตอ่ผูแ้ขง่ขนัทกุคน การ

เปลี�ยนแปลงBattle Teamsไมว่า่ดว้ยวธิใีดๆ ซึ�งรวมถงึ powering up, evolving, changing

moves including the addition of a second move, purifying หรอืการเปลี�ยนโปเกมอน

สํารองเป็นตวัอื�น(เปลี�ยนโปเกมอ่นในสายพันธเ์ดยีวกนั) เป็นสิ�งตอ้งหา้มเมื�อมกีารเปิดเผยBattle

Teams (รวมถงึการเพิ�มพลงัหรอืววิฒันาการลา่ชา้จะทําใหไ้ด ้CP หรอื speciesที�ลงทะเบยีนไว)้

○ อนุญาตใหใ้ชB้est Buddy ในการแขง่ขนัจัดอนัดบั - อยา่งไรกต็าม ในทวัรน์าเมนต์ อาจใชเ้พยีง

หนึ�งรายการในสถานะที�ไดรั้บการบสูต์ และผูแ้ขง่ขนัจะใชไ้ดเ้ฉพาะที� CP ที�ลงทะเบยีนไวเ้ทา่นั�น

สามารถลงทะเบยีนโปเกมอนไดเ้พยีงตวัเดยีวดว้ย CP ที�เพิ�ม Best Buddy.

○ ผูเ้ขา้แขง่ขนัสามารถเปลี�ยนบดัดี�ของตนไดใ้นระหวา่งทวัรน์าเมนต์ ตราบใดที�มนักลบัคนืสู่ CP ที�

ลงทะเบยีนไว ้(ไมว่า่จะเป็น CP ปกตหิรอื CP ที�บสูต)์ กอ่นใชใ้นการตอ่สูใ้ดๆ.



○ Shadow Pokémonไดรั้บอนุญาตในทวัรน์าเมนตจั์ดอนัดบั (เวน้แตจ่ะถกูจํากดัโดยกฎเฉพาะ

ของถว้ย) และตอ้งไดรั้บการกําหนดใหเ้ป็นเชน่นั�นเมื�อผูแ้ขง่ขนัลงทะเบยีนทมีตอ่สู ้

○ Shadow Pokémon หลายตวัสามารถลงทะเบยีนในทมี Battle ทมีเดยีวได ้ แตไ่มส่ามารถลง

ทะเบยีนรว่มกบัรปูแบบที�ไมใ่ช่ Shadow หรอื Purified ถอืวา่เป็นสายพันธุเ์ดยีวกนั แบง่เลข

Pokedex

○ ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้Mega-Evolved Pokémon.

○ ผูเ้ลน่ตอ้งปฏบิตัติามและใหค้วามรว่มมอืตามคําขอใดๆ ของ "ผูต้ดัสนิและผูด้แูลระบบPokémon"

เพื�อตรวจสอบ "Team Battle" เพื�อใหแ้น่ใจวา่ไมม่กีารละเมดิกฎใด ๆ ที�กลา่วถงึขา้งตน้

● Pokémon League: Great League (CP สงูสดุตอ่โปเกมอน: 1500)

● ชยัชนะคํานวณโดยการน็อคเอาทข์องโปเกมอนฝ่ายตรงขา้มทั �ง 3 ตวัหรอืผูท้ี�สรา้งความเสยีหายสงูสดุ

กอ่นหมดเวลา.

3.3 การเปลี�ยนแปลงการแขง่ขนั

ESL อาจเปลี�ยนเวลาเริ�มตน้ของการแขง่ขนัตามดลุยพนิจิของ ESL แตเ่พยีงผูเ้ดยีว ESL จะแจง้ผูเ้ลน่ที�เกี�ยวขอ้ง

ทั �งหมดโดยเร็วที�สดุ.

3.4 การบงัคบัใชก้ฎ

กฎเกณฑเ์ป็นแนวทางและการตดัสนิใจของผูด้แูลระบบอาจแตกตา่งกนัไปขึ�นอยูก่บัสถานการณ์ ฝ่ายจัดการ

แขง่ขนัอาจเปลี�ยนแปลงกฎเหลา่นี�ไดต้ลอดเวลาโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

3.5 การเตรยีมเกม

โปรดแกไ้ขปัญหาที�อาจเกดิขึ�นกอ่นการแขง่ขนัจะเริ�มขึ�น ปัญหาการเชื�อมตอ่หรอืฮารด์แวรร์ะหวา่งการแขง่ขนัอาจ

ทําใหผู้ด้แูลระบบ ESL ถกูตดัสทิธิ� ขอ้ตกลงระหวา่งทมี/ผูเ้ลน่จะตอ้งโพสตเ์ป็นความคดิเห็นของการแขง่ขนั การ

แขง่ขนัจะตอ้งเลน่ดว้ยการตั �งคา่ที�ถกูตอ้ง.

3.6 หมดเวลาหรอืเสมอ

ในกรณีที�เสมอกนั (กลา่วคอื ทั �งสองคนแสดงผลเสมอกนั หรอืแพท้ั �งคู)่ ผูเ้ลน่จะตอ้งเลน่อกี 1 นัดเพื�อตดัสนิผูช้นะ

การตอ่สูท้ี�หมดเวลาโดยใชต้วัจับเวลา Pokémon GOTM นั�นไมถ่อืเป็นการเสมอกนั และผูช้นะจะถกูกําหนดโดย

รายการบนัทกึประจําวนัของคูแ่ขง่.



3.7 การตั �งคา่การแขง่ขนั

Game type: 1vs1 Battle

Mode: Online

3.8 การสง่คําเชญิ

ผูเ้ลน่จะตอ้งแชรร์หสั QR การตอ่สูบ้น Discord สแกนและเลอืก Great League เพื�อเริ�มการตอ่สู ้ หากในกรณีที�

รหสั QR ใชง้านไมไ่ดต้ามปกติ ผูเ้ลน่สามารถเพิ�มคูต่อ่สูผ้า่นรหสัเพื�อน แลกเปลี�ยนของขวญัเพื�อไปหาเพื�อนที�ดี

และดําเนนิการทา้ทายในแท็บเพื�อน.

● QR Code จะมอีายเุพยีง 1 นาทเีมื�อสรา้งแลว้ โปรดระวงัและเขา้รว่มทนัททีี�มกีารแชร.์

3.9 ไมป่รากฏ / ไมแ่สดงตวั

ผูเ้ลน่แตล่ะคนมเีวลา 10 นาทใีนการเขา้รว่มการแขง่ขนั (วนัที�เริ�มการแขง่ขนั +10 นาท)ี การแสดงตวัหลงัจาก 10

นาทจีะสง่ผลใหเ้กดิการลงโทษ ผูเ้ลน่ที�รออยูจ่ะตอ้งเปิด Protest Ticket เพื�อขอการชนะ โปรดจําไวว้า่ หากผูเ้ลน่

ปรากฏตวัทนัเวลา แตต่อ้งออกไปเพื�อแกไ้ขปัญหา จะไมนั่บเป็นการไมป่รากฏตวัหากเขาไมก่ลบัมาหลงัจากวนั

แขง่ขนั + 15 นาที การใชข้อ้ยกเวน้ในทางที�ผดิจะนําไปสูก่ารลงโทษ กรณุาเปิด Protest Ticket หากผูเ้ลน่รูส้กึ

วา่ผูเ้ลน่ใชก้ฎนี�ในทางที�ผดิ.

3.10 ผลลพัท์

ผูเ้ลน่ทั �งสองมหีนา้ที�รับผดิชอบในการป้อนผลการแขง่ขนัที�ถกูตอ้งบนเว็บไซต์ ESL ผูเ้ลน่ทั �งสองจะตอ้งจับภาพ

หนา้จอเมื�อสิ�นสดุแตล่ะเกมซึ�งจะเห็นผลลพัธส์ดุทา้ย และอปัโหลดไปยงัสว่นสื�อการแขง่ขนัในหนา้การแขง่ขนั

หากมขีอ้พพิาทหรอืปัญหาเกี�ยวกบัผลการแขง่ขนั โปรดเปิด Protest Ticketสําหรับการแขง่ขนั ผูเ้ลน่ทั �งสอง

สามารถถกูตดัสทิธิ�ไดห้ากไมม่หีลกัฐานเพยีงพอที�จะประกาศผูช้นะ.

3.11 การยอมแพ ้

หากคูต่อ่สูข้องคณุจงใจออกจากเกมกอ่นที�เกมจะจบลง เขาตอ้งแสดงตั�วประทว้งเพื�อรายงานสิ�งที�เกดิขึ�น หากเกม

ยงัไมจ่บ การใสผ่ลลพัธล์งไปอาจทําใหถ้กูลงโทษได ้



3.12 Screenshots

ตอ้งถา่ยภาพหนา้จอของผลลพัธบ์นหนา้จอสําหรับทกุเกมที�เลน่ ตอ้งอปัโหลดภาพหนา้จอลงบนหนา้พรอ้มราย

ละเอยีดการแขง่ขนัโดยเร็วที�สดุหลงัจากเกมจบลง จําเป็นตอ้งมภีาพหนา้จอที�แสดงแตล่ะผลลพัธ์ (เชน่ ในแตล่ะ

รอบ) และสามารถอปัโหลดโดยผูช้นะหรอืผูแ้พ ้นี�คอืตวัอยา่งภาพหนา้จอที�ถกูตอ้ง.

3.13 สื�อการแขง่ขนั

สื�อการแขง่ขนัทั �งหมดจะตอ้งเกบ็ไวอ้ยา่งนอ้ย 14 วนั การปลอมแปลงหรอืบดิเบอืนสื�อการแขง่ขนัเป็นสิ�งตอ้งหา้ม

และจะสง่ผลใหไ้ดรั้บโทษรา้ยแรง สื�อการแขง่ขนัควรตั �งชื�อใหช้ดัเจนตามสิ�งที�เป็น.

3.14 คําจํากดัความของสื�อการแขง่ขนั

สื�อการแขง่ขนัเป็นการอปัโหลดทั �งหมด รวมถงึ ภาพหนา้จอ ไฟล ์ESL Wire เดโม ่โมเดล และวดิโีอ.

3.15 สตรมีมิ�ง / สง่สญัญาณซํ�า

ผูเ้ลน่สามารถสตรมีหรอืออกอากาศซํ�าทกุแมตชท์ี�ทมีออกอากาศ ESL ไมไ่ดส้ตรมี

อยา่งไรกต็าม โปรดทราบวา่การสตรมีของผูเ้ลน่ทกุคนมคีวามเสี�ยงที�มาพรอ้มกบัการสตรมี เราแนะนําใหผู้เ้ลน่สต

รมีมงิหน่วงเวลาในการออกอากาศแตไ่มจํ่าเป็นตอ้งลา่ชา้.

3.16 อปุกรณ์

ผูเ้ลน่สามารถเลน่ดว้ยอปุกรณใ์ดกไ็ดย้กเวน้อมีเูลเตอร.์

3.17 ปัญหาทางเทคนคิ

หากความผดิปกตขิองฮารด์แวรห์รอืซอฟตแ์วรม์ผีลกระทบอยา่งมากตอ่ผลลพัธข์องเกม ผูเ้ขา้รว่มที�ไดรั้บผลกระ

ทบจะตอ้งแจง้ใหผู้ด้แูลทวัรน์าเมนตท์ราบโดยเร็วที�สดุ แตไ่มช่า้กวา่กอ่นที�การตอ่สูค้รั �งตอ่ไปจะเริ�มขึ�น เหตกุารณ์

ปกตใินเกม (เชน่ ไมส่ามารถเปลี�ยนโปเกมอนหรอืใชท้า่ชารจ์ในขณะที�แอนเิมชั�นเคลื�อนที�เร็วยงัเลน่อยู)่ และขอ้

ผดิพลาดของผูใ้ชเ้ป็นตวัอยา่งของปัญหาที�ไมรั่บประกนัการแขง่ขนัใหม่ (เชน่ การแจง้เตอืนทางโทรศพัทร์บกวน

การเลน่)

3.18 ปัญหาที�ทราบของ GO Battle League



นี�คอืรายการปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบั GO Battle League ที�กําลงัอยูใ่น Battle League:

Last updated: November 11, 2021

● เทรนเนอรอ์าจจะพบปัญหาหยดุชั�วคราวหลงัจากการใช ้Charged Move.

คําอธบิายปัญหา: บางตวัอยา่ง, หลงัจากใช ้ Charged Move, เทรนเนอรไ์มอ่าจสรา้งความเสยีหายแกคู่่

ตอ่สูไ้ดใ้นระยะเวลาอนัสั �น.

สถานะของปัญหา: กําลงัตรวจสอบ

● Charged Attack minigames อยูน่านกวา่ที�ควร

คําอธบิายปัญหา: เทรนเนอรส์ามารถมองเห็นดเีลยเ์มื�อเสร็จสิ�นการใช ้ Charged Move minigame ไป

จนถงึ Charged move lands. ทําใหคู้ต่อ่สูอ้าจเกดิความไมส่เถยีรในบางกรณี

สถานะของปัญหา: ปัจจบุนัมกีารแกปั้ญหาชั�วคราว และกําลงัทําการหาขอ้มลูเพิ�มเตมิสําหรับการแก ้

ปัญหาในระยะยาว

● Fast Attacks จะไมส่อดคลอ้งกนัเมื�อฝ่ายตรงขา้มใช ้Charged Attack

คําอธบิายปัญหา: บางครั �ง Fast Attacks จะโจมตโีปเกมอ่นของคูต่อ่สูอ้ยา่งไมส่มํ�าเสมอ เชน่เดยีวกบัที�คู่

ตอ่สูข้องคณุใช ้Charged Attack.

สถานะของปัญหา: พบวธิแีกปั้ญหาที�เป็นไปไดแ้ลว้ และเรากําลงัทดสอบเพื�อยนืยนัวา่สิ�งนี�จะไดผ้ลตามที�

ตั �งใจไว ้

● ปุ่ ม Charged Attack ไมทํ่างานเมื�อกด

คําอธบิายปัญหา: บางครั �งปุ่ ม Charged Attack จะไมทํ่างานเมื�อกดและ Charged Attack จะไมทํ่างาน

ทนัท.ี

สถานะของปัญหา: กําลงัตรวจสอบ

● ปุ่ ม Charged Attack และ Switch buttons หาย

คําอธบิายปัญหา: ปุ่ ม Charged Attack และ Switch หายเป็นบางครั �งและเทรนเนอรไ์มส่ามารถดําเนนิ

การใดๆในการตอ้สูไ้ด.้

สถานะของปัญหา: กําลงัตรวจสอบ

ผูเ้ลน่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้ BUGs เหลา่นี� หากคณุพบ BUGS เหลา่นี�โดยไมไ่ดต้ั �งใจขณะเขา้รว่มการแขง่ขนั

โปรดรายงานทนัทกีบัผูด้แูลการแขง่ขนัพรอ้มหลกัฐาน (เชน่ ภาพหนา้จอ) ผูด้แูลการแขง่ขนัจะทําการตดัสนิใจ



เมื�อมกีารสอบสวนเพิ�มเตมิ ในกรณีที�พบวา่ผูเ้ลน่ใช ้BUGS โดยเจตนา การลงโทษจะไดรั้บตามที�กลา่วไวใ้น 6.7.3

การเอารัดเอาเปรยีบ

ผูเ้ขา้รว่มมสีทิธิ�ที�จะดําเนนิการตอ่หรอืเริ�มการตอ่สูใ้หม่ แตผู่ด้แูลทวัรน์าเมนตม์กีารตดัสนิใจขั �นสดุทา้ยวา่พวกเขา

จะรแีมตชห์รอืไม ่ในกรณีของรแีมตช ์พวกเขาตอ้งทําดว้ยโปเกมอนตวัเดยีวกนัและโปเกมอนอกีสองตวัที�เหลอื

4 รางวลั

4.1 การยอมรับและการแลกเปลี�ยนขอ้มลู

เมื�อแขง่ขนัและไดร้างวลั ผูเ้ลน่ตกลงวา่ผูเ้ลน่มคีณุสมบตัติรงตามขอ้กําหนดสําหรับซรีสีแ์ละมสีทิธิ�ไดรั้บรางวลัใดๆ

ในทางกลบักนั ผูเ้ลน่ตกลงที�จะแบง่ปันขอ้มลูที�รอ้งขอกบับคุคลที�รับผดิชอบในการสง่มอบรางวลัใหก้บัผูเ้ลน่ที�รับ

รางวลั ทั �งนี�ตอ้งคํานงึวา่ผูเ้ลน่คนใดที�จะไดรั้บรางวลัจะตอ้งเป็นคนเดยีวกนักบัที�ลงแขง่ขนั.

4.2 เวลาการสง่มอบและการเรยีกรอ้ง

รางวลัทั �งหมดที�ไดรั้บในการแขง่ขนัจะใชเ้วลาสงูสดุ 90 วนัในการสง่หลงัจากสิ�นสดุการแขง่ขนั หากระยะเวลาที�

เกี�ยวขอ้งหมดอายแุละไมไ่ดรั้บของรางวลัที�เป็นปัญหา ผูเ้ลน่ควรเปิด Support Ticketจากหนา้สนับสนุนของการ

แขง่ขนั เพื�อแจง้ฝ่ายบรหิารของรางวลัที�หายไปเพื�อจะไดต้รวจสอบ.

4.3 แจกของรางวลั

4.3.1 เงนิรางวลั

อนัดบั ของรางวลั

1 รางวลัจะอพัเดทในภายหลงั

2 รางวลัจะอพัเดทในภายหลงั

5 การสื�อสารและการสนับสนุน



5.1 การสนับสนุน

ชอ่งทางหลกัในการสื�อสารและสนับสนุนงาน Pokémon Battle Festival Asia 2021 คอื Pokémon Battle

Festival Asia 2021 Discord Pokémon GO. ผูเ้ลน่ทกุคนควรเขา้รว่มเซริฟ์เวอรน์ี�เพื�อใหท้นัตอ่การเปลี�ยนแปลง

กฎและเพื�อสื�อสารกบัผูด้แูลระบบและผูเ้ขา้รว่ม รายการสามารถสื�อสารไดเ้ฉพาะในเซริฟ์เวอร์ Discord การไมรู่ ้

รายการเหลา่นี�เนื�องจากการไมอ่ยูใ่นเซริฟ์เวอรจ์ะไมถ่อืเป็นขอ้แกต้วัที�สมเหตสุมผล.

Players may also submit a support ticket for any assistance during the cup.

5.2 แอดมนิ

ผูเ้ขา้รว่มทกุคนตอ้งปฏบิตัติามการตดัสนิใจและกฎของผูจั้ดการแขง่ขนั ผูด้แูลระบบ และผูต้ดัสนิ คําตดัสนิทั �งหมด

ถอืเป็นที�ส ิ�นสดุ ยกเวน้ในกรณีที�ระบตุวัเลอืกในการอทุธรณไ์วอ้ยา่งชดัเจน.

5.3 การรักษาความลบั

การสนทนาทั �งทางวาจาหรอืลายลกัษณอ์กัษรระหวา่งผูจั้ดงาน ผูด้แูลระบบ หรอืผูต้ดัสนิ และผูเ้ขา้รว่มเป็นความ

ลบั หา้มโพสตห์รอืแบง่ปันการสนทนาเหลา่นี�แบบสาธารณะกบับคุคลภายนอกโดยเด็ดขาด เวน้แตจ่ะไดรั้บ

อนุญาตจาก ESL.

6 ความประพฤตขิองผูเ้ลน่

6.1 ความซื�อสตัยใ์นการแขง่ขนั

ผูเ้ลน่ไดรั้บการคาดหวงัใหป้ระพฤตตินดทีี�สดุตลอดเวลา พฤตกิรรมที�ไมเ่ป็นธรรมอาจรวมถงึ การแฮ็ก การใช ้

ประโยชน์ ใหผู้อ้ ื�นเลน่แทน และการตดัการเชื�อมตอ่โดยเจตนา ผูเ้ลน่ควรแสดงนํ�าใจนักกฬีาที�ดแีละการเลน่ที�

ยตุธิรรม ฝ่ายจัดการแขง่ขนัถอืการตดัสนิแตเ่พยีงผูเ้ดยีวสําหรับการละเมดิกฎเหลา่นี�.

6.2 การปฏบิตัติาม

ผูเ้ลน่ตอ้งปฏบิตัติามคําแนะนําของฝ่ายจัดการแขง่ขนัตลอดเวลา.

https://discord.gg/XWHZNJT8QP


6.3 การเลน่ที�ไมเ่ป็นธรรม

○ หา้มมใิหผู้เ้ลน่มสีว่นรว่มในพฤตกิรรมใด ๆ ที�ถอืเป็นการเลน่ที�ไมเ่ป็นธรรมตามที�กําหนดไวใ้นที�

นี�.

○ การสมรูร้ว่มคดิ

■ การสมรูร้ว่มคดิหมายถงึขอ้ตกลงใดๆ ระหวา่งผูเ้ลน่สอง (2) คนขึ�นไปเพื�อทําใหผู้เ้ลน่

ฝ่ายตรงขา้มเสยีเปรยีบ ซึ�งรวมถงึพฤตกิรรมของผูเ้ลน่ที�เป็นสว่นหนึ�งขององคก์รอี

สปอรต์เดยีวกนัหรอือยูใ่นเครอือื�นนอกการแขง่ขนั การสมรูร้ว่มคดิรวมถงึการกระทํา

เชน่:

● การเลน่แบบซอฟตเ์พลย์ ซึ�งกําหนดเป็นขอ้ตกลงใดๆ ระหวา่งผูเ้ลน่สอง (2)

คนขึ�นไปที�จะไมส่รา้งความเสยีหาย ขดัขวาง หรอืเลน่ตามมาตรฐานการ

แขง่ขนัที�สมเหตสุมผลในเกม

● การจัดเตรยีมเพื�อแบง่เงนิรางวลัหรอืคา่ตอบแทนในรปูแบบอื�นใด (เวน้แตจ่ะ

ไดรั้บอนุญาตเป็นอยา่งอื�นภายใตก้ฎของการแขง่ขนั).

● การสง่หรอืรับสญัญาณ ทางอเิล็กทรอนกิสห์รอือยา่งอื�น จากผูท้ี�ไมเ่กี�ยวขอ้ง

ถงึผูเ้ลน่.

6.4 พฤตกิรรมไรนํ้�าใจนักกฬีา

การกระทําอื�นใด ความลม้เหลวในการกระทํา หรอืพฤตกิรรมที�บอ่นทําลายความซื�อสตัยใ์นการแขง่ขนัของการ

แขง่ขนั หรอืละเมดิกฎกตกิานี� หรอืมาตรฐานความสมบรูณท์ี�กําหนดโดย ESL สําหรับการเลน่เกมที�แขง่ขนักนั.



6.5 พฤตกิรรมไมเ่ป็นมอือาชพี

6.5.1 ความเกลยีดชงั

● คําหยาบคายและวาจาสรา้งความเกลยีดชงั

● ผูเ้ลน่ไมส่ามารถใชภ้าษาที�ลามกอนาจาร หยาบคาย หยาบคาย ดถูกู ขูเ่ข็ญ

ใสร่า้ยป้ายสี ใสร่า้ยป้ายสี หมิ�นประมาท หรอืเป็นที�น่ารังเกยีจหรอืน่ารังเกยีจ;

หรอืสง่เสรมิหรอืยยุงใหเ้กดิความเกลยีดชงัหรอืการเลอืกปฏบิตัใินหรอืใกล ้

พื�นที�การแขง่ขนัในเวลาใดกไ็ด ้ ผูเ้ลน่ไมส่ามารถใชส้ ิ�งอํานวยความสะดวก

บรกิาร หรอือปุกรณใ์ดๆ ที� ESL หรอืผูรั้บจา้งจัดหาใหห้รอืจัดหาใหเ้พื�อโพสต์

สง่ เผยแพร ่หรอืจัดใหม้กีารสื�อสารที�ตอ้งหา้มดงักลา่ว.

● พฤตกิรรมกอ่กวน / ดหูมิ�น

● ผูเ้ลน่ตอ้งไมก่ระทําการใดๆ หรอืแสดงทา่ทางใด ๆ ที�มุง่ไปยงัผูเ้ลน่ที�เป็น

ปฏปัิกษ์ แฟน หรอืเจา้หนา้ที� หรอืยยุงใหบ้คุคลอื�นทําสิ�งเดยีวกนั ซึ�งเป็นการ

ดหูมิ�น เยาะเยย้ กอ่กวน หรอืเป็นปฏปัิกษ์.

● พฤตกิรรมที�ไมเ่หมาะสม

● การละเมดิเจา้หนา้ที� ESL ผูเ้ลน่ฝ่ายตรงขา้มหรอืผูช้มจะไมไ่ดรั้บการยอมรับ

การละเมดิมารยาทซํ�าๆ ซึ�งรวมถงึการสมัผัสคอมพวิเตอร์ รา่งกาย หรอื

ทรัพยส์นิของผูเ้ลน่อื�น จะสง่ผลใหไ้ดรั้บโทษ ผูเ้ลน่และแขก (ถา้ม)ี ตอ้ง

ปฏบิตัติอ่ทกุคนที�เขา้รว่มการแขง่ขนัดว้ยความเคารพ.

● การลว่งละเมดิ

● การลว่งละเมดิเป็นสิ�งตอ้งหา้ม การลว่งละเมดิหมายถงึการกระทําที�เป็นระบบ

เป็นปรปักษ์ และเกดิขึ�นซํ�าแลว้ซํ�าเลา่ซึ�งเกดิขึ�นเป็นระยะเวลานาน หรอืกรณี

ตวัอยา่งรา้ยแรงเพยีงอยา่งเดยีว ซึ�งมจีดุมุง่หมายเพื�อแยกหรอืกดีกนับคุคล

หรอืกระทบตอ่ศกัดิ�ศรขีองบคุคล.

● ลว่งละเมดิทางเพศ

● การลว่งละเมดิทางเพศเป็นสิ�งตอ้งหา้ม การลว่งละเมดิทางเพศหมายถงึ

พฤตกิรรมทางเพศที�ไมพ่งึปรารถนา การประเมนิจะขึ�นอยูก่บัวา่บคุคลที�มี

เหตผุลจะถอืวา่การกระทํานั�นไมเ่ป็นที�พงึปรารถนาหรอืเป็นที�น่ารังเกยีจหรอื

ไม่ ไมม่คีวามอดทนตอ่การคกุคาม การบบีบงัคบัทางเพศหรอืคําสญัญาวา่จะ

ไดเ้ปรยีบเพื�อแลกกบัการโปรดปรานทางเพศ.

● การเลอืกปฏบิตัแิละการหมิ�นประมาท

● ผูเ้ลน่ตอ้งไมร่กุรานศกัดิ�ศรหีรอืความสมบรูณข์องประเทศ บคุคลหรอืกลุม่

บคุคลผา่นคําหรอืการกระทําที�ดหูมิ�น เลอืกปฏบิตั ิ หรอืดหูมิ�นเหยยีดหยาม

เชื�อชาติ สผีวิ ชาตพัินธุ์ ชาตหิรอืสงัคม เพศ ภาษา ศาสนา ความคดิเห็น



ทางการเมอืง หรอืความเห็นอื�น สถานะทางการเงนิ การเกดิหรอืสถานะอื�นใด

รสนยิมทางเพศ หรอืเหตผุลอื�นใด.

● ขอ้สงัเกตที�ดหูมิ�น

● ผูเ้ลน่ตอ้งไมใ่ห ้ คําแถลงใด ๆ ที�ออกแบบมาเพื�อบอ่นทําลายการรับรูข้อง

เจา้หนา้ที�การแขง่ขนัหรอืการแขง่ขนั หรอืมผีลกระทบอื�นใดที�เป็นการ

กระทบกระเทอืนหรอืเป็นอนัตรายตอ่ผลประโยชนส์งูสดุของ ESL หรอืบรษัิท

ในเครอื ตามที�กําหนดใน ดลุยพนิจิของ ESL . แตเ่พยีงผูเ้ดยีว.

● พฤตกิรรมทางอาญา

● ผูเ้ลน่ตอ้งไมม่สีว่นรว่มในกจิกรรมใด ๆ ที�ตอ้งหา้มโดยกฎหมายทั�วไป

กฎเกณฑ์ หรอืสนธสิญัญา ซึ�งนําไปสูห่รอือาจถอืวา่มเีหตผุลที�จะนําไปสูก่าร

ตดัสนิลงโทษในศาลที�มเีขตอํานาจศาล

● ความขุน่เคอืงทางศลีธรรม

● ผูเ้ลน่ไมส่ามารถมสีว่นรว่มในกจิกรรมใด ๆ ที� ESL ถอืวา่ผดิศลีธรรม น่า

ขายหนา้ หรอืขดัตอ่มาตรฐานทั�วไปของพฤตกิรรมทางจรยิธรรมที�เหมาะสม.

6.6 พนัน

การเดมิพันระหวา่งการแขง่ขนัใดๆของ ESL (โดยผูเ้ลน่ ทมี หรอืในนามของใครกต็ามที�เกี�ยวขอ้งกบัทมี) ถอื

เป็นการจํากดั ผูเ้ขา้รว่มเหลา่นั�นจะถกูตดัสทิธิ�จากการแขง่ขนัทนัท.ี

6.7 โกง

การโกงทกุรปูแบบจะไมไ่ดรั้บการยอมรับ เมื�อมกีารเปิดเผยการโกง ทมีที�มปัีญหาจะถกูลบออกจากการแขง่ขนั

ทนัทแีละตดัสทิธิ�การเขา้รว่มการแขง่ขนั ผูเ้ลน่อาจไดรั้บการรอ้งขอใหต้ดิตั �งซอฟตแ์วรป้์องกนัการโกงบนอปุกรณ์

ของตนตลอดระยะเวลาการแขง่ขนั ตวัอยา่งของการโกงรวมถงึ:

6.7.1 การจงใจเปลี�ยนผลการแขง่ขนั

พยายามจงใจเปลี�ยนผลการแขง่ขนัโดยแพห้รอืพยายามสง่ผลกระทบ.

6.7.2 แฮ็ก

การแฮ็กหมายถงึการดดัแปลงใดๆ ของไคลเอนตเ์กม Pokémon GO โดยผูเ้ลน่ใดๆ หรอืบคุคลที�กระทําการใน

นามของผูเ้ลน่.



6.7.3 การเอารัดเอาเปรยีบ

การเอารัดเอาเปรยีบถกูกําหนดเป็นการจงใจใช ้ BUG ในเกมเพื�อแสวงหาความไดเ้ปรยีบ การเอารัดเอาเปรยีบ

รวมถงึการใช ้ BUG โดยเจตนาเพื�อใหไ้ดเ้ปรยีบในเกม ตามการพจิารณาของเจา้หนา้ที� ESL แตเ่พยีงผูเ้ดยีว ไม่

ไดทํ้างานตามที�ตั �งใจไว.้ ปัญหาที�ทราบในเกม GO Battle League สามารถพบได ้ที�นี� ผูเ้ลน่ไมไ่ดรั้บอนุญาตให ้

ใช ้BUGS ที�ระบไุวใ้นรายการที�ใหไ้วอ้ยา่งเครง่ครัด ในกรณีที�พบวา่ผูเ้ลน่ใช ้BUGS โดยเจตนา พวกเขาจะถกูตดั

สทิธิ�จากการแขง่ขนั การตดัสนิใจทั �งหมดโดยทมีผูด้แูลการแขง่ขนัถอืเป็นที�ส ิ�นสดุ

6.7.4 จอภาพผูช้ม

การมองหรอืพยายามมองจอมอนเิตอรผ์ูช้ม.

6.7.5 ผูเ้ลน่อื�นเลน่แทน

การเลน่ภายใตบ้ญัชขีองผูเ้ลน่อื�น หรอืชกัชวน ชกัจงู สง่เสรมิ หรอืสั�งการใหผู้อ้ ื�นเลน่บญัชขีองผูเ้ลน่อื�น

นอกจากนี� ผูเ้ลน่จะตอ้งไมม่คีนอื�นใหคํ้าแนะนําระหวา่งการเลน่ทวัรน์าเมนต.์

6.7.6 DDoSing

การเชื�อมตอ่ของผูเ้ขา้รว่มคนอื�นกบัเกมผา่นการโจมตแีบบปฏเิสธการใหบ้รกิารแบบกระจายหรอืวธิกีารอื�นใด.

https://niantic.helpshift.com/a/pokemon-go/?s=release-notes-known-issues&f=go-battle-league-known-issues-1598471929&l=en&p=web


6.7.6 Software or Hardware

การใชซ้อฟตแ์วรห์รอืฮารด์แวรใ์ดๆ เพื�อรับผลประโยชนท์ี�ไมม่ใีนเกม ตวัอยา่งรวมถงึ: ซอฟตแ์วรข์องบคุคลที�

สาม (แอปที�ไมผ่า่นการอนุมตัทิี�ควบคมุการเลน่เกม) การเลน่บนเซริฟ์เวอรส์ว่นตวั การโจมตดีว้ยสครปิต.์

6.8 ตดิสนิบน

หา้มผูเ้ลน่เสนอหรอืขอของขวญั เงนิสด หรอืรางวลัอื�น ๆ แกผู่เ้ลน่อื�น ผูดํ้าเนนิการแขง่ขนั หรอืบคุคลอื�นใดที�

เกี�ยวขอ้งกบั ESL เพื�อมอีทิธพิลตอ่กระบวนการหรอืผลลพัธข์องเกมใน Pokémon GO Tournament

.

6.9 ของกํานัน

หา้มผูเ้ลน่รับของกํานัล รางวลั หรอืคา่ตอบแทนสําหรับบรกิารที�สญัญา ให ้ หรอืใหเ้กี�ยวขอ้งกบัการเลน่เกมที�

แขง่ขนักนั รวมถงึบรกิารที�เกี�ยวขอ้งกบัการเอาชนะหรอืพยายามเอาชนะผูเ้ลน่ที�แขง่ขนักนัหรอืบรกิารที�ออกแบบ

มาเพื�อโยนหรอืแกไ้ขการแขง่ขนั หรอืเกม ขอ้ยกเวน้เพยีงอยา่งเดยีวสําหรับกฎนี�จะเป็นในกรณีของคา่ตอบแทน

ตามผลงานที�จา่ยใหก้บัผูเ้ลน่โดยผูส้นับสนุนหรอืเจา้ของทมีอยา่งเป็นทางการ.

6.10 อปุกรณท์ี�ไมไ่ดรั้บอนุญาต

การใชอ้ปุกรณโ์กงหรอืโปรแกรมโกงทกุชนดิ.

● การปลอมแปลง

○ ผูเ้ขา้แขง่ขนัที�ปลอมแปลงตําแหน่ง GPS ของตนใน Pokémon GO จะตอ้งยกเลกิการจัด

อนัดบัผูเ้ลน่และจะแขง่ขนัในทวัรน์าเมนตท์ี�ไดรั้บการรับรองดว้ยบญัชี Unranked Arena

เทา่นั�น.



6.11 การตั �งใจหลดุการเชื�อมตอ่

การตดัการเชื�อมตอ่โดยเจตนาโดยไมม่เีหตผุลที�เหมาะสมและชดัเจน การกระทําใด ๆ ของผูเ้ลน่ที�นําไปสูก่ารตดั

การเชื�อมตอ่จะถอืเป็นการจงใจ โดยไมคํ่านงึถงึเจตนาที�แทจ้รงิของผูเ้ลน่.

6.12 การตดัสทิธิ�เขา้รว่มการแขง่ขนั

ESL ขอสงวนสทิธิ�ในการตดัสทิธิ�ทมีและผูเ้ลน่ ทมีใด ๆ ที�พบวา่มกีารใชช้อ่งโหวจ่ะเสยีสทิธิ�เกมแรกของตนเมื�อมี

การหาชอ่งโหวค่รั �งแรก หากพบวา่ทมีใชก้ารหาประโยชนอ์ื�นเป็นครั �งที�สอง และไดรั้บการพจิารณาวา่กระทําโดย

เจตนา พวกเขาจะถกูตดัสทิธิ�ออกจากการแขง่ขนัและถกูหา้มไมใ่หเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัในอนาคต.

6.13 บนัทกึการแขง่ขนั

ผูเ้ลน่จะตอ้งบนัทกึการแขง่ขนัทั �งหมด (ใชก้บัการแขง่ขนัใน 8 อนัดบัแรกขึ�นไปเทา่นั�น) หากในสถานการณใ์ด ๆ ที�

ผูเ้ลน่ไมส่ามารถบนัทกึการแขง่ขนัได ้โปรดตดิตอ่ผูจั้ดทวัรน์าเมนตเ์พื�อขอความชว่ยเหลอื.

7. ออกอากาศสด

เนื�อหา รปูภาพ วดิโีอ รเีพลย ์และทรัพยากรอื�นๆ ทั �งหมดที�สรา้งโดยผูเ้ลน่และ Pokémon Battle Festival Asia

2021 เป็นของ ESL ผูเ้ลน่ยอมรับเงื�อนไขนี�โดยตกลงเขา้รว่มการแขง่ขนั Pokémon Battle Festival Asia 2021

7.1 ภาระผกูพันของสื�อ

หากลกีตดัสนิใจวา่ผูเ้ลน่อยา่งนอ้ยหนึ�งคนจําเป็นตอ้งเป็นสว่นหนึ�งของการสมัภาษณ ์(การสมัภาษณก์อ่น/หลงัการ

แขง่ขนัแบบสั �น หรอืชว่งสมัภาษณท์ี�ยาวนานขึ�น) งานแถลงขา่วหรอืลายเซน็ ภาพถา่ย หรอืเซสชนัวดิโีอ ผูเ้ลน่ไม่

สามารถปฏเิสธสิ�งนี�ได ้และตอ้งเขา้รว่ม นอกจากนี� ผูเ้ลน่อาจถกูขอใหส้ง่รปูภาพหรอืทรัพยส์นิอื�น ๆ ใหก้บัลกีตาม

ขอ้กําหนด ESL กจิกรรมสว่นใหญจ่ะมวีนัสื�อมวลชนที�ผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งถา่ยภาพ ถา่ยทํา และสมัภาษณโ์ดยทมีงาน

ผูจั้ดการแขง่ขนัเพื�อนําเสนองาน ผูเ้ขา้รว่มจะไดรั้บตารางสื�อลว่งหนา้เพื�อแจง้ใหท้ราบเกี�ยวกบัธรรมชาต ิระยะเวลา

และกําหนดการของกจิกรรมประเภทนี�ที�ใชเ้วลานานกวา่ 5 นาท.ี

8 กฏ ESL Play

กฎ ESL Play ทั�วไปและขอ้กําหนดการเขา้รว่มรวมถงึกฎบทลงโทษและแคตตาล็อกโปรดไปที�

https://play.eslgaming.com/rules.

https://play.eslgaming.com/rules

