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1. Apžvalga  
NEBŪTINA PIRKTI.  

  

UEFA eEURO 2020 e-futbolo turnyrą („Rungtynės“) remia UEFA ir vykdo „ESL Gaming“ 

(„ESL“).     

Turnyras yra vaizdo žaidimų varžybos, vykdomos naudojant eFootball Pro Evolution Soccer 

2020 („PES 2020“) skirtą „PlayStation 4“ konsolei. 

Dalyviai privalo užsiregistruoti naudodami integruotą „PlayStation“ turnyro programą arba 

ESL Play skirtame puslapyje. Dalyviai, kurie atitinka tinkamumo reikalavimus, pateiktus 

žemiau esančiame Žaidėjų tinkamumo skyriuje (atskirai – „Žaidėjas“ arba „Varžovas“, arba 

„Dalyvis“), taip pat privalo (1) turėti savo „PES 2020“ arba turėti prieigą prie „PlayStation 4“ 

konsolės su „PES 2020“; (2) turėti galiojantį PSN ID; (3) būti taikomos Nacionalinės futbolo 

asociacijos („NA“) gyventojai; ir 4) turėti galiojančią PSN + prenumeratą. 

  



2. Žaidėjų tinkamumas  
Visi žaidėjai, dalyvaujantys UEFA Euro 2020 e-futbolo turnyre, privalo laikytis šių 

nurodymų:  

● Žaidėjai turi susieti savo PSN ID su savo „ESL Play“ paskyra per integruotą 

PSN turnyro programą arba „ESL Play“ turnyro puslapyje. To nepadaręs iki 

turnyro pradžios, Žaidėjas bus diskvalifikuotas iš varžybų.  

● Žaidėjai turi turėti šalies, kurioje nori dalyvauti UEFA eEURO 2020 žaidėjų 

atrankoje, pilietybę.  

● Žaidėjai iki turnyro pradžios turi būti 16 metų ar vyresni. Visi žaidėjai iki 18 

metų privalo turėti vieną iš tėvų / teisėtą globėją, kuris lydėtų juos į visas 

tiesiogines rungtynes, kaip reikalauja įstatymai.  

  

3. Žaidėjo elgesys  
UEFA ir ESL visiškai netoleruoja grubaus, įžeidžiančio ar smurtinio elgesio UEFA 

sankcionuotų ar su jais susijusių renginių metu. Į visus incidentus, susijusius su prieš tai 

minėtu elgesiu, bus atsižvelgiama rimtai, o turnyro pareigūnai skirs atitinkamas sankcijas.   

Tikimasi, kad žaidėjai elgsis tinkamai visą laiką. Nesąžiningas elgesys yra, tačiau 

neapsiriboja vien, neleistinų programų naudojimu, žaidimo klaidų ar gedimų išnaudojimo, 

apsimetinėjimu žaidžiančiu žaidėju ir tyčiniu pasišalinimu iš žaidimo. Tikimasi, kad žaidėjai 

pademonstruos gerą sportinį meistriškumą ir sąžiningą žaidimą. Bet koks nesportiškas ar 

netinkamas elgesys bus griežtai vertinamas kiekviename turnyro etape. Gali būti taikomas 

net nušalinimas ar pašalinimas iš turnyro. Žaidėjai visuomet turi žaisti, kiek leidžia jų 

gebėjimai, geriau. Turnyro administracija priima individualų sprendimą už šių taisyklių 

pažeidimus.  

Visomis kalbomis žaidėjai negali naudoti nepadorių gestų, nešvankybių ir (arba) rasistinių 

komentarų žaidimų pokalbiuose, serverio pokalbiuose ar gyvuose interviu. Į tai įeina 

sutrumpinimai ir (ar) neaiškios užuominos. Lygos administratoriai pasilieka teisę tai 



įgyvendinti savo nuožiūra. Šios taisyklės taip pat taikomos forumams, el. laiškams, 

asmeninėms žinutėms ir lygos Discord kanalams.  

Visus bendro pobūdžio ginčus, susijusius su šios lygos veikla, asmuo, turėtų spręsti 

pirmiausia pranešdamas lygos operatoriui per Discord arba pagalbos ir protesto bilietų 

kanalus. Jei nesilaikysite tinkamos ginčų nagrinėjimo tvarkos, ginčas bus atmestas, ir bus 

galima skirti kitas nuobaudas.    

4. Turnyro struktūra  
4.1 UEFA eEURO 2020 žaidėjų atranka  

Žaidėjai žais kvalifikacines atrankos rungtynes, siekiant nustatyti jų šalies geriausiuosius. 

Priklausomai nuo šalies, bus 2 arba 4 kvalifikaciniai turnyrai, kuriuose rungtynės bus 

žaidžiamos vienetų eliminavimo kategorijoje ir geriausiųjų iš vienų rungtynių (jūs pralošiate 

= jūs pašalinami). Žaiskite kuo daugiau kvalifikacinių atrankos rungtynių, nes kiekvienos 

kvalifikacinės atrankos rungtynės yra dar viena galimybė patekti į atranką. 4 geriausi 

kiekvienos kvalifikacijos žaidėjai pateks į internetines atkrintamąsias varžybas.  

Internetinės atkrintamosios varžybos bus žaidžiamas dvejetų eliminavimo kategorijoje ir 

geriausiųjų iš trijų rungtynių (reikia laimėti 2 rungtynes prieš varžovą norint patekti į 

kategoriją). Priklausomai nuo šalies, 2, 3 ar 4 geriausi žaidėjai bus atrinkti į nacionalinę 

rinktinę.  

4.2 UEFA eEURO 2020 žaidėjų atrankos suskirstymas  

Kvalifikacinių atrankos rungtynių, taip pat žaidėjų, atrinktų į nacionalinę rinktinę, skaičius 

skiriasi priklausomai nuo šalies. Žemiau pateikiamas visas dalyvaujančių šalių suskirstymas. 

Jei jūsų šalis nepatenka į sąrašą, tai reiškia, kad NA nesirenka nacionalinių atstovų per 

UEFA organizuojamas internetines kvalifikacines atrankos rungtynes.  

● Albanija renkasi 2 atstovus per 2 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 internetines 

atkrintamąsias varžybas  

● Austrija renkasi 4 atstovus per 4 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 internetines 

atkrintamąsias varžybas  



● Belgija renkasi 2 atstovus per 4 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 internetines 

atkrintamąsias varžybas  

● Bosnija ir Hercegovina renkasi 2 atstovus per 2 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 

internetines atkrintamąsias varžybas  

● Bulgarija renkasi 2 atstovus per 4 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 internetines 

atkrintamąsias varžybas  

● Kroatija  renkasi 2 atstovus per 4 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 internetines 

atkrintamąsias varžybas  

● Kipras  renkasi 2 atstovus per 2 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 internetines 

atkrintamąsias varžybas  

● Anglija renkasi 2 atstovus per 4 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 internetines 

atkrintamąsias varžybas  

● Estija renkasi 2 atstovus per 2 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 internetines 

atkrintamąsias varžybas  

● Graikija renkasi 2 atstovus per 4 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 internetines 

atkrintamąsias varžybas  

● Vengrija renkasi 2 atstovus per 4 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 internetines 

atkrintamąsias varžybas  

● Lichtenšteinas renkasi 2 atstovus per 2 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 

internetines atkrintamąsias varžybas  

● Lietuva renkasi 2 atstovus per 2 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 internetines 

atkrintamąsias varžybas  

● Liuksemburgas renkasi 2 atstovus per 2 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 

internetines atkrintamąsias varžybas  

● Malta renkasi 2 atstovus per 2 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 internetines 

atkrintamąsias varžybas  

● Juodkalnija renkasi 2 atstovus per 2 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 

internetines atkrintamąsias varžybas  

● Šiaurės Makedonija renkasi 2 atstovus per 2 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 

internetines atkrintamąsias varžybas  

● Šiaurės Airija renkasi 2 atstovus per 2 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 

internetines atkrintamąsias varžybas  

● Škotija renkasi 2 atstovus per 2 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 internetines 

atkrintamąsias varžybas  



● Serbija renkasi 4 atstovus per 4 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 internetines 

atkrintamąsias varžybas  

● Slovakija renkasi 2 atstovus per 4 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 internetines 

atkrintamąsias varžybas   

● Ispanija renkasi 2 atstovus per 4 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 internetines 

atkrintamąsias varžybas  

● Šveicarija renkasi 4 atstovus per 4 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 internetines 

atkrintamąsias varžybas  

● Turkija renkasi 2 atstovus per 4 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 internetines 

atkrintamąsias varžybas  

● Velsas renkasi 2 atstovus per 4 kvalifikacines atrankos rungtynes ir 1 internetines 

atkrintamąsias varžybas  

4.3 UEFA eEURO 2020 internetinės kvalifikacinės atrankos rungtynės  

Užbaigus UEFA eEURO 2020 žaidėjų atranką, kiekviena komanda atsitiktine tvarka bus 

suskirstyta į 5 grupes po 5 komandas ir 5 grupes po 6 komandas. Kiekviena grupė žais 

geriausio iš 1 rungtynių turą tarpusavyje. Kiekvienos grupės nugalėtojas pateks į UEFA 

eEURO 2020 finalą.  

Tuomet kiekvienos grupės antrosios vietos komanda bus suskirstyta į dvi naujas grupes po 

5 komandas. Kiekviena grupė žais geriausio iš 1 rungtynių turą tarpusavyje. 3 geriausios 

kiekvienos grupės komandos pateks į UEFA eEURO 2020 finalą.  

4.4 UEFA eEURO 2020 finalas  

4.4.1 Grupių etapas  

16 komandų, dalyvavusių atrankos finale, atsitiktine tvarka bus suskirstytos į 4 grupes po 4 

komandas. Kiekviena grupė žais GSL kategorijos formatu. Geriausios 2 komandos 

kiekvienoje grupėje pateks į 8 komandų vienetų eliminavimo kategoriją.  

4.4.2 Eliminavimo etapas  

4 grupės nugalėtojai bus išaiškinti atsižvelgiant į antrąją vietą užėmusią komandą, kurios 

ankstesniame etape nebuvo jų grupėje. Kiekvienos varžybos iki Didžiojo Finalo bus 

žaidžiamos geriausias iš 3 rungtynių. Rungtynės vyks tokia tvarka:  



● 1 prieš 1  

● 2 prieš 2  

● 1 prieš 1 (jei reikia)  

Didysis finalas bus žaidžiamas geriausias iš 5 rungtynių. Rungtynės vyks tokia tvarka:  

● 2 prieš 2  

● 1 prieš 1  

● 2 prieš 2  

● 1 prieš 1 (jeigu reikia)  

● 2 prieš 2 (jeigu reikia)  

5. Turnyro gairės  
5.1 Nepasirodymas  

Kiekvienas žaidėjas turi 15 minučių pasirodyti iki rungtynių. (Laikas nuo 1 taško +15 

minučių). Jei per 15 minučių nepasirodysite, automatiškai pralaimėsite. Laukiantis žaidėjas 

turi protestuoti (per play.eslgaming.com rungtynių puslapį), kad gautų automatinę 

laimėjimą arba iškeltų šį klausimą Discord pokalbyje su administratoriumi.   

5.2 Rezultatai  

Abu žaidėjai privalo įvesti teisingus rezultatus ESL svetainėje naudojantis rungtynių puslapiu 

(prieinamas kai prasideda turnyras "my matches" sekcijoje) arba pranešti apie savo balus 

turnyro administratoriui per tam skirtą Discord kanalą. Todėl abu žaidėjai rungtynių 

pabaigoje turi pasidaryti momentinę ekrano kopiją, kur matome teisingą rezultatą kartu su 

žaidėjų slapyvardžiais, kurią jiems reikia įkelti po rungtynių į ESL interneto svetainę. Jei per 

rungtynes kilo konfliktas, prašome sukurti protesto bilietą, kad personalo komanda galėtų 

patikrinti įvykį ir priimti sprendimą. Sprendimas taip pat gali reikšti, kad abu žaidėjai yra 

diskvalifikuojami, jei nėra pakankamai įrodymų, kad kuris nors žaidėjas galėtų būti aiškus 

laimėtojas.  

5.3 Rungtynių įrašai  

Visi rungtynių įrašai (momentinės ekrano kopijos ir vaizdo įrašai) turi būti saugomi ne 

mažiau kaip 15 dienų. Jūs turėtumėte kuo greičiau įsikelti rungtynių įrašus iš rungtynių. 



Žinoma, draudžiama klastoti ar manipuliuoti rungtynių įrašais ir už tai bus taikomos griežtos 

sankcijos.  

5.4 Momentinės ekrano kopijos  

Abu dalyviai yra atsakingi už tai, kad rungtynių pabaigoje momentinės ekrano kopijos būtų 

įkeltos rungtynių pabaigoje. Momentinėse ekrano kopijose turi būti abiejų dalyvių 

slapyvardžiai ir rungtynių rezultatas. Taip pat rekomenduojame žaidėjams fotografuoti 

ginčijamas situacijas (pvz., „Atsijungimai“, „Žaidimo nustatymų“ problemos ir kt.). Šios 

momentinės ekrano nuotraukos gali būti naudojamos kaip įrodymai ginčo atveju.   

5.5 Rungtynių pakeitimai  

ESL gali savo nuožiūra keisti rungtynių pradžios laiką. ESL kuo skubiau praneš apie tai 

visiems žaidėjams. Visos rungtynės turi prasidėti tada, kai jos paskirtos. Už vėlavimą 

pradėti rungtynes galite būti diskvalifikuoti. Paskelbtas rungtynių laikas yra tik apytikslis, 

oficialus rungtynių laikas bus tas, kada rungtynės paskirtos, kai nustatyti abu žaidėjai.  

5.6 Taisyklių laikymasis  

Taisyklės yra rekomendacinio pobūdžio, o administratorių sprendimai gali skirtis nuo jų, 

priklausomai nuo aplinkybių. Turnyro administracija gali bet kada pakeisti šias taisykles be 

išankstinio įspėjimo.  

5.7 Pasiruošimas žaidimui   

Prašome išspręsti visas problemas, kurios gali atsirasti prieš prasidedant rungtynėms. Dėl 

ryšio ar aparatūros problemų rungtynių metu galite būti diskvalifikuoti. Žaidėjų susitarimai 

turi būti paskelbti kaip rungtynių komentarai rungtynių informacijos puslapyje, kad 

administratoriai žinotų apie situaciją.   

5.8 Atsijungimai  

Jei žaidimas atsijungia prieš pasibaigiant rungtynėms, rungtynės turėtų būti nedelsiant 

pradėtos iš naujo ir baigiamos atsižvelgiant į situaciją atsijungimo metu. Žaidėjai turės 

veikti išvien, kad pasiektų „atnaujinimo“ tašką. Žaidėjai turės žaisti likusį laiką, kad pasiektų 

90-ies minučių ribą (pavyzdžiui, jei rungtynės buvo atjungtos per 65-ąją minutę, tada reikia 

sužaisti likusias 25-ias minutes) ir sudėti rezultatą iš 2 žaidimo dalių (pavyzdžiui, prieš 

žaidimo atjungimą rezultatas buvo 2:1, iš naujo perjungtoje dalyje rezultatas buvo 0:2, 

taigi galutinis rezultatas yra 2:3). Rungtynės turėtų būti baigtos sužaidus visas 90 minučių.  



Tuo atveju, jei tokia situacija nutinka vienetų / dvejetų eliminavimo kategorijoje ir kai 

pasibaigus likusiam laikui yra lygiosios, žaidėjams, norint nustatyti laimėjusius žaidėjus, turi 

būti taikoma „Auksinio“ įvarčio taisyklė (pavyzdžiui, žaidimas atjungiamas 65-ąją minutę, ir 

rezultatas – 1-0, likusios 25-ios minutės baigiamos rezultatu 0-1, iš viso rezultatas – 1-1, 

todėl žaidėjams reikia tęsti žaidimą ir sulig kitu įvarčiu laimėti rungtynes). Jei prieš žaidimo 

atjungimą buvo skirta raudona kortelė, tada atkurtose rungtynėse nubaustam žaidėjui taip 

pat turėtų būti taikoma pražanga už raudoną kortelę, likęs laikas prasideda tada, kai 

skiriama raudona kortelė (pavyzdžiui, jei žaidimas atjungtas 65-ąją minutę, o atkurtose 

rungtynėse raudona kortelė skiriama per 7-ąją minutę – likusios 25-ios minutės prasideda 

nuo 7-osios minutės, kuri tęsiasi iki 32-os rungtynių minutės.  

Norėdami įrodyti tų rungtynių rezultatus, žaidėjai turi pasidaryti papildomų momentinių 

ekrano kopijų ar vaizdo įrašų. Kilus problemoms ar abejonėms, reikėtų kreiptis į 

administratorių ir informuoti apie situaciją.   

5.9 PSN paskyrų ribojimas  

Pasibaigus UEFA eEURO 2020 žaidėjų atrankai, žaidėjams neleidžiama keisti savo PSN 

paskyrų. Vienintelė išimtis – pagrįstos priežasties pateikimas likus ne mažiau kaip 72 

valandoms iki kitų rungtynių.  

6. Rungtynių nustatymai  
6.1 Rungtynių nustatymai – UEFA eEURO 2020 žaidėjų atranka  

● Lygis: „Aukščiausio lygio žvaigždė“  

● Rungtynių laikas: 10 minučių  

● Keitimų skaičius: 3 (+1 per papildomą laiką)  

● Žaidimo greitis: įprastas  

● Kontrolė: visi  

● Komanda: nacionalinė komanda  



● Balansinė statistika: išjungta  

● Papildomą Laiką: On 

● Baudinys: On 

6.2 Rungtynių nustatymai – UEFA eEURO 2020 internetinės kvalifikacinės 

atrankos rungtynės  

Ši varžybų dalis vyks „Internetinio turnyro“ režimu, kuris bus atidarytas kvalifikuotiems 

žaidėjams. Svarbus skirtumas – aktyvinta balansinė statistika.  

  

7. Duomenų rinkimas  
Dalyvaudamas turnyre „UEFA eEURO 2020“, aš sutinku, kad mano asmens duomenys 

(vardas, slapyvardis, el. pašto adresas, PSN paskyros pavadinimas, turnyro rezultatai ir 

sąskaitos-faktūros duomenys (įskaitant: sąskaitoje-faktūroje nurodytą sumą, laimėjimų 

specifikacijas) būtų perduoti UEFA, „Konami Holdings Company“ ir su mano šalimi siejama 

UEFA nacionaline asociacija, turnyro vykdymo tikslais. Dėl duomenų, kuriuos tvarko 

bendradarbiavimo partneriai, mes remiamės jų duomenų apsaugos deklaracijomis, kurias 

galite peržiūrėti savo atitinkamose interneto svetainėse.  

  

  


