
Reglement van eEURO 2020 eFootball  

 

 

  

1. Algemeen 

GEEN AANKOOP NODIG. 

 

Het toernooi van UEFA Euro 2020 eFootball (“Competitie”) wordt gesponsord door UEFA en 

wordt beheerd door ESL Gaming ("ESL").    

Dit toernooi is een videogame competitie die wordt gehouden door eFootball Pro Evolution 

Soccer 2020 (“PES 2020”) voor de PlayStation 4 console.  

De deelnemers dienen zich aan te melden met behulp van de geïntegreerde Playstation 

toernooi applicatie, of via de homepagina van ESL Play. De deelnemers die aan de 

voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen, zoals uitgelegd in het hoofdstuk 

“Toelaatbaarheid van de speler” hieronder (ieder van hen “Speler”, “Wedstrijddeelnemer” of 

“Deelnemer” genoemd) dienen ook (1) in het bezit te zijn van of toegang te hebben tot een 

PlayStation PES 2020 van PlayStation 4; (2) in het bezit te zijn van een geldig PSN ID; (3) 

bewoners te zijn van een geschikte nationale voetbalbond ("NA"); en (4) in het bezit te zijn 

van een geldig PSN + abonnement. 



2. Toelaatbaarheid van spelers 

Alle spelers die deelnemen aan UEFA Euro 2020 eFootball dienen aan de volgende 

voorwaarden te voldoen: 

● Elke speler dient zijn PSN ID met zijn ESL Play account te verbinden met 

behulp van een ingebouwde PSN-toepassing voor toernooien, of via de 

homepagina van ESL Play. De spelers die dit niet doen voor het begin van het 

toernooi, worden gediskwalificeerd van het toernooi.  

● De spelers moeten de nationaliteit hebben van het land waarmee ze aan de 

spelersselectie voor UEFA eEURO 2020 willen deelnemen. 

● De spelers moeten voor aanvang van het toernooi 16 jaar of ouder zijn.  Alle 

spelers onder de 18 jaar dienen op alle live/interactieve evenementen 

vergezeld te zijn door een ouder/voogd, zoals de wet dit vereist.   

 

3. Gedrag van de speler 

De UEFA en ESL hanteren een nultolerantiebeleid in geval van grof, beledigend of 

gewelddadig gedrag tijdens, of in verband met, de door UEFA georganiseerde evenementen.  

Alle incidenten als gevolg van dergelijk gedrag worden serieus genomen en de 

verantwoordelijke officials voor het toernooi zullen de gepaste sancties opleggen. 

Van de spelers wordt verwacht dat ze zich te allen tijde op de beste manier gedragen. 

Onder oneerlijk gedrag wordt verstaan, maar is niet beperkt tot: hacken, exploiteren, jezelf 

voordoen als iemand anders en het opzettelijk de verbinding met de wedstrijd verbreken. 

Van de spelers wordt verwacht dat ze sportief gedrag tonen en eerlijk spelen. Onsportief- of 

ongewenst gedrag zal zwaar worden bestraft tijdens elke fase van het toernooi. Dit kan 

zelfs leiden tot een schorsing of een verwijdering uit het toernooi. Tijdens de wedstrijden 

moeten de spelers altijd op hun best spelen. Uitsluitend de administrateurs van het toernooi 

zijn bevoegd om over de overtreding van deze regels te beslissen.  

Het is de spelers verboden om tijdens het spelen, in de chat van het spel, in de lobby-chat 

of tijdens de live interviews in welke taal dan ook obscene gebaren te gebruiken, te vloeken 



en/of racistische opmerkingen te maken. Dit geldt ook voor afkortingen en/of obscure 

verwijzingen. De administrateurs van de league behouden zich het recht voor om deze 

regels naar eigen inzicht toe te passen. Deze regels gelden ook voor forums, e-mails, privé 

berichten en de Discord kanalen van de league.  

Alle algemene geschillen die een persoon zou kunnen hebben met betrekking tot de lopende 

activiteiten van de League, moeten eerst aan de Operator van de League worden 

overgedragen via Discord of via de ondersteunings- en bezwarentickets. Indien het gepaste 

bezwaarbeleid niet wordt gehanteerd, zal het geschil worden verworpen en er kan een 

verdere sanctie worden opgelegd.   

4. Structuur van het toernooi 

4.1. Spelersselectie voor UEFA eEURO 2020  

De spelers nemen deel aan kwalificatiewedstrijden die de beste van hun land zullen 

bepalen. Afhankelijk van het land, zullen er 2 of 4 kwalificaties in de categorie Single 

Elimination (enkele eliminatie) worden gespeeld, de winnaar wordt bepaald in één wedstrijd 

(de verliezer verlaat het toernooi). Speel zoveel mogelijk kwalificaties - elke kwalificatie is 

namelijk een nieuwe kans is om je te kwalificeren. De beste 4 spelers van een bepaalde 

kwalificatie zullen zich plaatsen voor de Online Play-off kwalificatie. 

De Online Play-off kwalificatie zal worden gespeeld in de categorie Double Elimination 

(uitschakelen na twee nederlagen) en de beste van drie wedstrijden gaat door (om door te 

gaan in de categorie, moet je 2 wedstrijden van je tegenstander winnen). Afhankelijk van 

het land, plaatsen de beste 2, 3 of 4 spelers zich voor de nationale team.  

4.3. Verdeling bij de spelersselectie in UEFA eEURO 2020  

Het aantal kwalificaties en de spelers die tot de nationale elftal geraken, kunnen afhankelijk 

van het land variëren.  Hieronder vind je de volledige verdeling van de deelnemende 

landen. Indien jouw land niet op de lijst is, betekent dit dat de NA (de nationale 

voetbalbond) haar vertegenwoordigers niet middels een door UEFA georganiseerde online 

kwalificatie selecteert. 

● Albanië selecteert 2 vertegenwoordigers middels 2 kwalificaties en 1 Online Playoff 

kwalificatie 



● Oostenrijk selecteert 4 vertegenwoordigers middels 4 kwalificaties en 1 Online Playoff 

kwalificatie 

● België selecteert 2 vertegenwoordigers middels 4 kwalificaties en 1 Online Playoff 

kwalificatie 

● Bosnië en Herzegovina selecteert 2 vertegenwoordigers middels 2 kwalificaties en 1 

Online Playoff kwalificatie 

● Bulgarije selecteert 2 vertegenwoordigers middels 4 kwalificaties en 1 Online Playoff 

kwalificatie 

● Kroatië selecteert 2 vertegenwoordigers middels 4 kwalificaties en 1 Online Playoff 

kwalificatie 

● Cyprus selecteert 2 vertegenwoordigers middels 2 kwalificaties en 1 Online Playoff 

kwalificatie 

● Engeland selecteert 2 vertegenwoordigers middels 4 kwalificaties en 1 Online Playoff 

kwalificatie 

● Estland selecteert 2 vertegenwoordigers middels 2 kwalificaties en 1 Online Playoff 

kwalificatie 

● Griekenland selecteert 2 vertegenwoordigers middels 4 kwalificaties en 1 Online 

Playoff kwalificatie 

● Hongarije selecteert 2 vertegenwoordigers middels 4 kwalificaties en 1 Online Playoff 

kwalificatie 

● Liechtenstein selecteert 2 vertegenwoordigers middels 2 kwalificaties en 1 Online 

Playoff kwalificatie 

● Litouwen selecteert 2 vertegenwoordigers middels 2 kwalificaties en 1 Online Playoff 

kwalificatie 

● Luxemburg selecteert 2 vertegenwoordigers middels 2 kwalificaties en 1 Online 

Playoff kwalificatie 

● Malta selecteert 2 vertegenwoordigers middels 2 kwalificaties en 1 Online Playoff 

kwalificatie 

● Montenegro selecteert 2 vertegenwoordigers middels 2 kwalificaties en 1 Online 

Playoff kwalificatie 

● Noord Macedonië selecteert 2 vertegenwoordigers middels 2 kwalificaties en 1 Online 

Playoff kwalificatie 

● Noord-Ierland selecteert 2 vertegenwoordigers middels 2 kwalificaties en 1 Online 

Playoff kwalificatie 



● Schotland selecteert 2 vertegenwoordigers middels 2 kwalificaties en 1 Online Playoff 

kwalificatie 

● Servië selecteert 2 vertegenwoordigers middels 4 kwalificaties en 1 Online Playoff 

kwalificatie 

● Slowakije selecteert 2 vertegenwoordigers middels 4 kwalificaties en 1 Online Playoff 

kwalificatie 

● Spanje selecteert 2 vertegenwoordigers middels 4 kwalificaties en 1 Online Playoff 

kwalificatie 

● Zwitserland selecteert 4 vertegenwoordigers middels 4 kwalificaties en 1 Online 

Playoff kwalificatie 

● Turkije selecteert 2 vertegenwoordigers middels 4 kwalificaties en 1 Online Playoff 

kwalificatie 

● Wales selecteert 2 vertegenwoordigers middels 4 kwalificaties en 1 Online Playoff 

kwalificatie 

4.3. Online kwalificatie voor UEFA eEURO 2020  

Nadat de selectie van de spelers voor UEFA eEURO 2020 is afgerond, vindt een loting 

plaats. De teams worden verdeeld in 5 groepen van 5 teams en 5 groepen van 6 teams. 

Elke groep zal aan een toernooi deelnemen waar één wedstrijd de winnaar bepaalt. De 

winnaar van elke groep plaatst zich voor de finale van UEFA eEURO 2020. 

Het team dat zich als tweede heeft geplaatst, neemt deel aan een nieuwe loting die twee 

nieuwe groepen van 5 teams zal uitmaken. Elke groep zal opnieuw aan een toernooi 

deelnemen waar één wedstrijd de winnaar bepaalt. De eerste 3 teams van elke groep 

plaatsen zich voor de finale van UEFA eEURO 2020. 

4.4. Finale van UEFA eEURO 2020.  

4.1.1. Groepsfase 

De 16 teams bij de offline finale zullen in 4 groepen van 4 elftallen worden verdeeld. Elke 

groep speelt in een GSL-categorie formaat. De eerste 2 van elke groep gaan door naar een 

Single Elimination (uitschakelen na een nederlaag) formaat van 8 teams totaal. 

4.4.2. Eliminatiefase 



Elke van de 4 groepswinnaars neemt het op tegen een tweede team van een andere groep. 

Elke wedstrijd tot de grote finale wordt gespeeld volgens het “de beste uit drie wedstrijden” 

principe. De volgorde van de wedstrijden is als volgt:  

● 1v1 

● 2v2 

● 1v1 (indien nodig) 

De grote finale wordt gespeeld volgens de “de beste uit vijf wedstrijden” principe. De 

volgorde van de wedstrijden is als volgt:   

● 2v2 

● 1v1 

● 2v2 

● 1v1 (indien nodig) 

● 2v2 (indien nodig) 

5. Richtlijnen van het toernooi 

5.1.  Niet op komen dagen 

Elke speler heeft 15 minuten om op een bepaalde wedstrijd te verschijnen. (De tijd van 

punt 1. + 15 minuten) Indien de speler binnen 15 minuten niet komt opdagen wordt de 

overwinning aan zijn tegenstaander toegekend. In voorkomend geval dient de wachtende 

speler een bezwaarticket in te dienen (via de website van de wedstrijd play.eslgaming.com) 

zodat de overwinning aan hem wordt toegekend, of hij moet dit voorleggen aan de 

administrateur via Discord.  

5.2. Uitslagen 

Beide spelers zijn verantwoordelijk voor het invullen van de correcte uitslagen op de website 

van ESL of voor het doorgeven van hun uitslag aan de administrateur van he toernooi via 

het speciale Discord kanaal. Beide spelers dienen dus aan het einde van de wedstrijd een 

screenshot te nemen waarop de einduitslag te zien is. De screenshot dient op de webpagina 

van ESL te worden geüpload. Indien er tijdens de wedstrijd onenigheid ontstaat, moet je 

bezwaar indienen (Protest ticket) zodat de wedstrijdleiding het voorval kan onderzoeken en 

er zich over uitspreken. Het besluit van de wedstrijdleiding kan leiden tot diskwalificatie van 

beide spelers, indien er niet voldoende bewijzen zijn dat een van hen de winnaar is. 



5.3. Opnames tijdens de wedstrijd 

Alle opnames tijdens de wedstrijd (screenshots en video’s) dienen minstens 15 dagen te 

worden bewaard. In principe moet je de opnames van de wedstrijd zo snel mogelijk 

uploaden. Het vervalsen en de manipulatie van opnames van de wedstrijd is 

vanzelfsprekend verboden en zal leiden tot strenge sancties. 

5.4. Screenshots 

Beide spelers zijn verantwoordelijk voor het uploaden van de screenshots met de uitslagen 

na het einde van de wedstrijd. Op de screenshots moeten de gebruikersnaam van beide 

spelers en de uitslag van de wedstrijd te zien zijn. We adviseren ook dat de spelers 

screenshots nemen van dubieuze situaties (zoals bij verbreking van de verbinding, bij 

problemen met de spelinstellingen enz.). Indien er een geschil ontstaat, kunnen en zullen 

deze screenshots als bewijs worden gebruikt. 

5.5. Wijzigingen van de wedstrijd 

ESL kan naar eigen goedkeuring het aanvangstijdstip van een wedstrijd wijzigen. ESL zal 

alle betrokken spelers zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Alle wedstrijden 

moeten beginnen op het vastgelegde begintijdstip. Elke actie die leidt tot de vertraging van 

het begin van een wedstrijd kan leiden tot diskwalificatie. Het aanvangstijdstip van de 

wedstrijd is slechts een schatting, het officiële aanvangstijdstip van de wedstrijd is het 

tijdstip waarop de wedstrijd is ingesteld. De wedstrijd wordt ingesteld wanneer beide 

spelers bekend zijn.  

5.6. Toepassing van de regels 

De regels zijn richtlijnen en kunnen, afhankelijk van de omstandigheden, van afgeweken 

worden door de administrateurs. De administratie van het toernooi heeft te allen tijde het 

recht om deze regels zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

5.7. Voorbereiding van het spel 

Gelieve alle problemen op te lossen die voorafgaand het begin va de wedstrijd zich zouden 

kunnen voordoen. Problemen met de verbinding of met het hardware tijdens de wedstrijd 

zullen tot een diskwalificatie leiden. De afspraken tussen de spelers moeten als 

commentaren bij de wedstrijd worden gepost op de infopagina van de wedstrijd, zodat de 

administrateurs op de hoogte zijn van de situatie. 

5.8. Verbreking van de verbinding 



Indien de wedstrijd voor zijn einde wordt onderbroken moet hij onmiddellijk worden hervat 

en afgerond, rekening houdend met de situatie die tijdens de onderbreking is ontstaan. De 

spelers moeten onderling afspreken wanneer ze de wedstrijd kunnen hervatten. Ze moeten 

de resterende tijd nog spelen zodat ze de totale speeltijd van 90 minuten hebben gespeeld 

(bijvoorbeeld: als de wedstrijd in de 65ste minuut is onderbroken, moeten ze nog 25 

minuten spelen). De uitslagen van de twee delen van het spel  worden samengevoegd 

(bijvoorbeeld: indien voor de onderbreking de uitslag 2:1 was, en daarna een 0:2 werd 

bereikt, is de eindstand 2:3). De wedstrijd eindigt na 90 minuten. 

Indien een dergelijke situatie zich heeft voorgedaan in de categorie met single/double 

elimination (uitschakeling na één/twee nederlagen) en indien er een gelijkspel plaatsvindt 

nadat de resterende tijd is bereikt, wordt de winnaar bepaald met de toepassing van de 

zogenaamde gouden goal-regel (bijvoorbeeld: indien de wedstrijd op de 65ste minuut bij 

stand 1:0 is onderbroken en de resterende 25 bij een stand 0:1 eindigen (de totale stand is 

dus 1:1 gelijk): Degene die als eerst een doelpunt scoort is de winnaar. Indien voor de 

onderbreking van het spel een rode kaart wordt gegeven, dient na hervatting van het spel 

de gesanctioneerde speler ook een rode kaart te krijgen en begint de resterende tijd te 

lopen vanaf het ogenblik waarop de rode kaart was gegeven (bijvoorbeeld: indien de 

wedstrijd op de 65ste minuut is onderbroken en op de 7de minuut na de hervatting een rode 

kaart wordt gegeven, beginnen de resterende 25 minuten vanaf de 7de minuut en de 

wedstrijd wordt gespeeld tot de 32ste minuut). 

De spelers moeten bijkomende screenshots en video’s vastleggen om de wedstrijduitslagen 

te bewijzen. Indien er zich enige problemen voordoen of indien er enige twijfel ontstaat, 

moet er contact worden opgenomen met de administrateur en moet hij op de hoogte 

gebracht worden van de situatie. 

5.9. Accountbeperkingen van PSN 

Nadat de selectie van de spelers voor UEFA eEURO 2020 is afgerond, mogen de spelers hun 

PSN-accounts niet meer wijzigen. Er kan een uitzondering gemaakt worden indien ze 

hiervoor een geldige reden kunnen aantonen, echter dit moet minstens 72 uur voor de 

volgende wedstrijd gebeuren. 



6. Wedstrijdinstellingen 

6.1. Wedstrijdinstellingen - selectie van de spelers voor UEFA eEURO 2020 

● Niveau: Superster 

● Duur van de wedstrijd: 10 minuten 

● Aantal wissels: 3 (+1 in de verleningen) 

● Snelheid van het spel: normaal 

● Controle: alle 

● Team: nationaal team 

● Gebalanceerde statistieken: uit 

 

6.2. Wedstrijdinstellingen – online kwalificaties voor UEFA eEURO 2020 

Dit gedeelte van het toernooi zal in modus “Online Tournament” (Online toernooi) worden 

gehouden, dat voor gekwalificeerde spelers toegankelijk zal zijn. Een belangrijk verschil is 

dat de gebalanceerde statistieken zijn ingeschakeld.  

 

7. Het verzamelen van 

gegevens 

Met mijn deelname aan het toernooi “UEFA eEURO 2020” ga ik akkoord dat mijn 

persoonsgegevens (naam, gebruikersnaam, e-mailadres, naam van PSN-account, uitslagen 

van het toernooit en factuurgegevens – waaronder gefactureerd bedrag, specificatie van de 

winst), afhankelijk van mijn land, naar UEFA, Konami Holdings Company en UEFA National 

Association zullen worden verzonden voor de doeleinden van het toernooi. Wat de 

verwerking van de gegevens door onze partners betreft, verwijzen we naar hun 

verklaringen voor bescherming van de persoonsgegevens die op hun websites zijn 

gepubliceerd.  

 


