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1. Општ преглед 

НЕ Е ПОТРЕБНА НАБАВКА. 

 

UEFA Euro 2020 eFootball натпревар (“натпреварување”) кое е спонзорирано од UEFA и 

е организирано од ESL Gaming (“ESL”).    

Натпреварот е натпреварување во видео игра, користејки eFootball Pro Evolution Soccer  

2020 (“PES 2020”) за PlayStation 4 конзола.  

Учесниците мора да се пријават користејки ја интегрираната PlayStation апликација или 

ESL Play страницата. Учесниците кој ги исполнуваат условите од делот “Player eligibility” 

(поединечно “играч”, “натпреварувач” или “учесник”) мораат исто (1) да поседуваат 

или имаат пристап до PES 2020 на PlayStation 4; (2) да имаат валиден PSN ID; (3) да 

бидат член соодветно со Националната фудбалска асоцијација (National Football 

Association) (“NA”); и (4) да поседуваат важечка PSN+ претплата (PSN+ subscription). 

 



2. Квалификуваност на 

играчот 

Сите играчи кој се натпреваруваат во UEFA Euro 2020 eFootball натпреварот мора да ги 

исполнуваат следните услови: 

● Играчите мора да го поврзат својот PSN ID преку нивниот ESL Play account 

и интегрираната PSN апликација, или преку ESL Play страницата на  

турнирот. Неисполнување на овој услов пред започнување на турнирот 

води кон дисквалификација на играчот. 

● Играчите мора да имаат иста националност со државата за која што 

сакаат да учествуваат во UEFA eEURO 2020. 

● Играчите мора да бидат 16 години или постари пред пријавување на 

натпреварот. Сите играчи помали од 18 години мора да имаат придружба 

од родител или старател за било кој од офлајн настаните, како што се 

бара со закон. 

3. Правила на однесување 

UEFA and ESL се водат со принципот “полиса без толеранција” (zero-tolerance policy) за 

недолични, злоставувачки или насилни односувања за време, или на било кој начин 

поврзани за UEFA настаните. Било кои инциденти од претходно наведените ќе се 

сметаат за сериозни и ќе се санкционирани соодветно од страна на организацијата на 

натпреварот.  

Од играчте се очекува пристоен однос. Недолично однесување подразбира, но не и 

ограничено со хакирање (hacking), експлоатирање (exploiting), играње на друг акаунт 

(ringing) и намерно дисконектирање (Intentional disconnection). Се очекува од играчите 

да покажат спортски однос и фер игра. Било каков неспортски однос или токсичен 

однос (toxic behavior) ќе биде најстрого казнет во било која фаза на натпреварувањето. 

Тоа може да опфати суспензија или отстранување од натпреварот. Играчите мора да 

играат најдобро што можат за време на турнирот. Администрацијата на натпреварот го 

задржува правото за одлучување во врска со нарушување на наведените правила. 



Не смеат да користат непристојни гестови, пцофки и/или расистички коментари во 

играта, лобиата, или за време на интервју во живо на било кој јазик. Ова исто вклучува 

кратенки и/или непристојни референци. Администраторот на лигата го задржува 

правилото за примена на ова правило во нивна дискреција. Овие правила исто така се 

однесуваат за форумите, електронската пошта (emails), приватни пораки, како и 

пораки на Discord каналите. 

Сите општи несогласности кој се поврзани со функционирањето на лигата може да се 

решат со контактирање на League Operator-от на Discord или преку тикети за подршка 

и протест (Support & Protest tickets). Неисполнувањето на постапкатите предвидени во 

случај на какви било спорови ќе резултира во дисквалификација на правото на учество 

во спортови со можност за казни во иднина.  

4. Структура на натпреварот 

4.1 UEFA eEURO 2020 селекција на играчи 

Играчите играат квалификации за да се одредат најдобрите од својата држава. Зависно 

од својата држава, ќе се одржат два или четри квалфикациски натпревари, а мечевите  

ќе се играат на начин на систем на елиминација (Single Elimination bracket), каде што 

се игра еден меч (губиш- испаѓаш). Играјте на што повеќе квалификациони натпревари 

за поголема шанса за квалификација. Најдобрите 4 играчи од секој квалификациски 

турнир влегуваат во онлајн плејоф квлафикационен натпревар (Online playoff qualifier) 

Онлајн плејоф квлафикациите се играат по правило на двојна елиминација (Double 

elimination bracket) во две добиени партии(потребно е да се порази противникот 2 пати 

– best of three matches). Во зависност од државата, најдобрите 2, 3 или 4 играчи се 

квалификуваат за Националниот тим. 

4.3 UEFA eEURO 2020 пресек селекција на играчи 

Бројот на квалификациите, како и играчите кои стануваат дел од националниот тим, 

варира од земја до земја. Во Списокот подолу може да се види како изгледа во 

различни земји. Ако вашата земја не е на списокот, тоа значи дека НА не ја избра 

вашата репрезентација преку онлајн квалификациите организирани од УЕФА.. 



● Албанија избира 2 национални екипи преку 2 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификации 

● Австрија избира 4 репрезентативци преку 4 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификации 

● Белгија избира 2 репрезентативци преку 4 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификации  

● Босна и Херцеговина избира 2 репрезентативци преку 2 квалификации и 1 

онлајн плејоф квалификации 

● Бугарија избира 2 репрезентативци преку 4 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификации 

● Хрватска избира 2 репрезентативци преку 4 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификации 

● Кипар избира 2 репрезентативци преку 2 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификации 

● Англија избира 2 репрезентативци преку 4 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификации 

● Естонија избира 2 репрезентативци преку 2 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификација 

● Грција избира 2 репрезентативци преку 4 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификација 

● Унгарија избира 2 репрезентативци преку 4 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификација 

● Исланд избира 2 репрезентативци преку 2 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификација 

● Лихтенштајн избира 2 репрезентативци преку 2 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификација 

● Литванија избира 2 репрезентативци преку 2 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификација 

● Луксембург избира 2 репрезентативци преку 2 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификација 

● Малта избира 2 репрезентативци преку 2 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификација 

● Црна Гора избира 2 репрезентативци преку 2 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификација 



● Северна Македонија избира 2 репрезентативци преку 2 квалификации и 1 онлајн 

плејоф квалификација 

● Северна Ирска избира 2 репрезентативци преку 2 квалификации и 1 онлајн 

плејоф квалификација 

● Шкотска избира 2 репрезентативци преку 2 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификација 

● Србија избира 4 репрезентативци преку 4 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификација 

● Словачка избира 2 репрезентативци преку 4 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификација 

● Шпанија избира 2 репрезентативци преку 4 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификација 

● Швајцарија избира 4 репрезентативци преку 4 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификација 

● Турција избира 2

 

репрезентативци преку 4 квалификации и 1 онлајн плејоф квалификација 

● Велс избира 2 репрезентативци преку 4 квалификации и 1 онлајн плејоф 

квалификации 

4.3 UEFA eEURO 2020 онлајн квалификации 

По завршувањето на селекцијата на играчи на UEFA eEURO 2020, секој тим по случаен 

избор се избира во 5 групи од 5 екипи и 5 групи од 6 тима. Секоја група игра по еден 

круг според принципот “секој против секој” (round robin). Победникот од секоја група 

се квалификува во финалето на UEFA eEURO 2020.  



Второ рангираните екипи од секоја група потоа се избираат во две нови групи од по 5 

тима. Секоја група игра по еден круг од секоја рунда (round robin). Најдобрите 3 екипи 

од секоја група се квалификуваат во финалето на UEFA eEURO 2020. 

4.4 UEFA eEURO 2020 финале 

4.4.1 Групна фаза (Group stage) 

16-те екипи во офлајн финалето се случајно избрани во 4 групи од 4 екипи. Секоја 

група игра во GSL формат. Најдобрите 2 екипи во секоја група напредуваат понатаму 

каде 8 екипи играат на елиминирање (single elimination bracket) 

4.4.2 Фаза на елиминација (Elimination Stage)  

 

Победниците од 4-те групи се бираат против второпласираните екипи кои не беа во 

својата група во претходната фаза на турнирот. Секој натпревар до големото финале се 

игра на два победи (best of 3 matches). Распоредот на натпреварите изгледа вака: 

● 1 на 1 

● 2 на 2 

● 1на 1 (ако е потребно) 

Големото финале се игра на три победи (best of 5 matches).  

Распоредот на утакмиците изгледа вака: 

● 2 на 2 

● 1 на 1 

● 2 на 2 

● 1 на 1 (ако е потребно) 

● 2 на 2 (ако е потребно) 

4. Правилник за натпреварот 

4.1 Непојавување (No Show)  

Секој играч има 15 минути за да се појави за натпреварот. (Време од точка 1. 15 

минути) Доколку не се појави во зададените 15 минути резултира во автоматски пораз. 

Играчот кој чека противник мора да протестира (преку страницата за натпревари на 



play.eslgaming.com) со цел да добие автоматска победа или да ги извести 

администраторите на Discord. 

4.2 Резултати 

И двата играчи се одговорни за внесување точен резултат на веб-страницата ESL или 

пријавување на нивниот резултат на администраторот на турнирот на одредениот 

Discord канал. Затоа, двајцата играчи мора да го сликнат екранот (screenshot) на крајот 

на натпреварот, каде точниот резултат може да се види и постави на страницата ESL. 

|||Ако имате проблем за време на натпреварот, ве молиме отворете тикет за 

администраторите да можат да проверат и да донесат соодветна одлука за натпреварот. 

Одлуката може да значи и дека двајцата играчи се дисквалификувани доколку нема 

доволно докази за тоа кој е вистинскиот победник. 

4.3 Match Media 

Сите слики од екранот и видеа (Match Media) мора да се чуваат најмалку 15 дена. 

Најдобро е да ги испратите сите слики или видеа што е можно поскоро. Лажењето или 

манипулирањето со овие средства е строго забрането и строго се казнува. 

4.4 Слики од екранот (Screenshots) 

Двајцата учесници се одговорни да го сликнат екранот со резултатите од натпреварот 

(screenshot) и достават на истите по натпреварот. Исто така, препорачуваме играчите 

да го сликаат екранот во контроверзни случаи (како што се исклучувања, проблеми со 

поставките на играта и слично). Снимките од екранот служат како доказ во случај на 

спор. 

4.5 Промена на мечот (Match Changes) 

ESL со право може да го промени времето на започнување на натпревар. ESL во овој 

случај навремено ги известува играчите. Сите натпревари мора да започнат што е 

можно поскоро од моментот кога ќе се постави времето за почеток. Секое одложување 

на почетокот на натпреварот може да резултира во дисквалификација. Секој почеток 

на натпревар кој е објавен е само приближно одреден, официјално време на 

натпреварот се потврдува кога двата играчи се одредени. 

4.6 Примена на правилата 

Правилата се упатства и одлуките донесени од администраторите може да се 

разликуваат во зависност од ситуацијата. Администрацијата на натпреварот може да ги 



промени овие правила во секое време. 

4.7 Припрема на утакмицата (Game Preparations) 

Ве молиме, решете ги сите проблеми поврзани со натпреварот пред да започнете. 

Нестабилна конекција или хардверски проблеми во текот на натпреварот може да 

доведат до дисквалификација. Договорите меѓу играчите мора да бидат напишани во 

коментарот на натпреварот, така што администраторите ќе бидат свесни за ситуацијата. 

4.8 Дисконектирање Disconnects 

Во случај играта да биде исклучена пред крајот на натпреварот, натпреварот мора да 

се направи одново, веднаш земајќи ја во предвид ситуацијата во моментот на 

исклучување. Од играчите се бара да работат заедно, како и да организираат точка за 

продолжување. Играчите ќе го одиграат остатокот од времето до 90 минута (на пример, 

ако натпреварот бил исклучен во 65. минута, тогаш треба да се одиграат преостанатите 

25 минути) и ќе се додаде резултатот од вториот дел од натпреварот (на пример, ако 

резултатот пред исклучувањето бил 2: 1, и откако повторно ќе започне 0: 2, тогаш 

конечниот резултат е 2: 3). Натпреварот завршува по 90 минути. 

Ако оваа ситуација се појави во фаза на елиминација или двојна елиминација (single / 

double elimination bracket), а резултатот е нерешен, тогаш се применува правилото на 

златниот гол (на пример, играта е исклучена во 65-та минута и резултатот е 1- 0, 

остануваат 25 минути кои завршуваат со резултат 0-1, а потоа конечниот резултат е 1-

1 и играчите мора да ја продолжат играта со правилото: кој даде прв гол ќе стане 

победник). Ако некој играч добие црвен картон пред да се исклучи, тогаш тој е должен 

да го надомести фаулот на црвениот картон во продолжениот натпревар. Остатокот од 

времето започнува откако ќе се даде црвениот картон (на пример, ако играта е 

исклучена во 65. минута и во продолжениот натпревар било даден црвен картон во 7-

та минута - останатите 25 минути започнуваат од седмата минута, која трае до 32-та 

минута од натпреварот) 

Играчите треба да обезбедат дополнителна слика од екранот или видео-снимка за да го 

докажат резултатот од тој натпревар. Во случај на проблеми или сомнеж, најдобро е да 

контактирате со администраторите и да ги информирате за состојбата. 

 

4.9 PSN Account Restriction 



По завршувањето на селекцијата на играчи за UEFA eEURO 2020, играчите не смеат да 

ги менуваат своите PSN акаунти. Единствениот исклучок е да поднесете валидна 

причина 72 часа пред почетокот на следниот натпревар. 

5. Подесување на утакмицата 

(Match settings) 

5.1 Match settings - UEFA eEURO 2020 селекција на играчи 

● Level: Super Star 

● Match Time: 10 Minutes 

● Number of Substitutions: 3 (+1 in Extra Time) 

● Game Speed: Normal 

● Control: All 

● Team: National Team 

● Balanced Stats: Off 

5.2 Match settings - UEFA eEURO 2020 online квалификации 

Овој дел од натпреварувањето започнува како „Онлајн турнир“ кој ќе биде отворен за 

квалификуваните играчи. Важната разлика - статистиката за балансирање е активна. 

 

6. Собир на податоци 

Со учество на турнирот на “UEFA eEURO 2020”; Се согласувам дека моите лични 

информации (име, прекар, адреса на електронска пошта, име на акаунт на PSN, 

резултати од турнирот, податоци за фактура (вклучително: износ на фактура, 

спецификации за победа) ќе бидат достапни за UEFA, Konami Holding компанијата и 

Националното здружение на UEFA, релевантни за мојата земја. За целите на учество на 

натпреварот, употребата на податоци од партнерите соработници, подразбира 

усогласеност со декларациите за заштита на податоците што може да се пристапат на 

нивните веб-страници. 


