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مقدمة

Snapdragonمسابقةفيمشاركتھاعنداألوقاتجمیعفياتباعھایجبالتيالقواعدالوثیقةھذهتحدد Pro
series.موضح.ھوكماالقواعدبھذهااللتزامعدممعاقبةیجوز

یجب التذكر أن الكلمة األخیرة دائًما ما تكون إلدارة البطولة وأنھ قد یتم اتخاذ قرارات غیر مدعومة أو مفصلة
بشكل واضح أو حتى مخالفة لدلیل القواعد ھذا للحفاظ على العدل والروح الریاضیة.

منافسةلجعلھاجھدناقصارىوسنبذلصحفي،أومتفرجأوكمشاركالمنافسةفيتستمتعأنESLفينأمل
عادلة وممتعة ومثیرة لجمیع المشاركین.

مع خالص االحترام،
ESLموظفو
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التعریفات1

نطاق الصالحیة1.1
ESLبواسطةاإللكترونیةالریاضیةالبطوالتمنكجزءالحدثُیدار Gaming GmbH.

ھذا ھو دلیل القواعد األساسي المعمول بھ للحدث والمشاركین بھا وجمیع المواجھات في نطاق الحدث. یقر المشارك بمشاركتھ أنھ یفھم ویوافق على كل القواعد.

المنطقة1.2
Snapdragonبطوالتأجلمن Pro Series،یلي:كماالرئیسیةمناطق2إلىالعالمُیقسم

أمریكا الشمالیة: الوالیات المتحدة األمریكیة، كندا، جامایكا، المكسیك وبورتوریكو●
أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا: ألبانیا، الجزائر، أندورا، النمسا، البحرین، بلجیكا، البوسنة والھرسك، بلغاریا، كرواتیا، قبرص، جمھوریة●

التشیك، الدنمارك، مصر، إستونیا، فنلندا، فرنسا، جورجیا، ألمانیا، جبل طارق، الیونان، ھنغاریا، آیسلندا، العراق، أیرلندا، إسرائیل، إیطالیا، األردن،
كازاخستان، الكویت، قیرغیزستان، التفیا، لبنان، لیبیا، لیختنشتاین، لیتوانیا، لوكسمبورغ، مالطا، مولدوفا، موناكو، الجبل األسود، المغرب، ھولندا،

النرویج، عمان، األراضي الفلسطینیة، بولندا، البرتغال، قطر، رومانیا، المملكة العربیة السعودیة، صربیا، سلوفاكیا، سلوفینیا، إسبانیا، السوید،
سویسرا، طاجیكستان، تونس، تركیا، تركمانستان، أوكرانیا، اإلمارات العربیة المتحدة، المملكة المتحدة، أوزبكستان، الفاتیكان والیمن.

الخصوصیة1.3
سیتم جمع بیانات الالعب الشخصیة ومعالجتھا وتخزینھا من أجل المشاركة في المواجھات على اإلنترنت والتنظیم وتقدیم الجوائز. سیتم تخزین معلومات

ستجمعESLبأنالالعبینجمیعإخطاریتمالقانونیة.المتطلباتعنلإلجابةالداخلیةاإلجراءاتأوللسیاساتوفًقا21.02.2023حتىالشخصیةالالعب
معلوماتھم الشخصیة كمراقب بیانات وفیما یتعلق بقوانین الخصوصیة المعمول بھا لكل بلد مشارك.

على:ESLمعالتواصلُیرجىالشخصیة،بمعلوماتكالخاصةحقوقكبخصوصطلبألي
https//account.eslgaming.com/privacy-policy/

سیتم معالجة أي بیانات شخصیة تتم مشاركتھا مع أطراف ثالثة وفًقا لسیاسات الخصوصیة الخاصة بھا.

العقوبات1.4
تعریفات ونطاق العقوبات1.4.1

فقدانأوالالعبینتعلیقأوافتراضیة،خسائرأونقدیة،غراماتأووشدیدة،بسیطةعقوبةنقاطتكونقد.ESLفيالقواعدانتھاكاتعلىالعقوباتتطبق
األھلیة، حسب الحادثة الواقعة، وفي كثیر من األحیان تكون مزیًجا من اثنین أو أكثر من ھذه األسباب. وسیتم إطالع المشاركین على العقوبة بالبرید وسیتم

تزویدھم بفترة زمنیة یمكنھم فیھا الطعن في القرار. یقتصر تقدیم دعاوى االستئناف على حامل الترخیص أو المتحدث الرسمي الُمعین باسمھ.

نقاط العقوبة البسیطة1.4.1.1
یتم إعطاء نقاط عقوبة بسیطة للحوادث الصغیرة مثل عدم رفع الوسائط المطلوبة أو عدم كفایة البیانات أو عدم كفایة المعلومات على حساب فریق أو

الفریقعلیھاحصلالتياإلجمالیةالمالیةالجائزةمن%)1(المئةفيواحدنسبةتخصمبسیطةعقوبةنقطةكلوھكذا.الصلة،ذاتالموادمنغیرھا
أو الالعب في المنافسة.

نقاط العقوبة الشدیدة1.4.1.2
یتم منح نقاط عقوبة شدیدة للحوادث الكبرى مثل خداع المشرفین عمًدا وعدم حضور المواجھات وكسر القواعد باستمرار، وھكذا. كل نقطة عقوبة

للمنافسة.اإلجمالیةالمالیةالجائزةمن%)10(المئةفيعشرةتخصمشدیدة

الغرامات النقدیة1.4.1.3
ُتفرض الغرامات النقدیة عند الفشل في الوفاء بااللتزامات التي ال ترتبط بشكل مباشر بالبطولة مثل المواعید الصحفیة/اإلعالمیة، أو الجلسات المحددة

لتفاعل المعجبین.

الحظر/اإلیقاف1.4.1.4
ُیعطى الحظر أو اإلیقاف للحوادث شدیدة الخطورة مثل استغالل أو استخدام العب غیر مسموح بھ. یمكن منحھا إما لالعب أو منظمة.

فقدان األھلیة1.4.1.5
سیتم فقدان األھلیة في حاالت انتھاك القواعد الشدیدة. سیتخلى المشارك غیر المؤھل عن كل الجوائز المالیة التي تم جمعھا من أجل المنافسة وسیتم

حظره حتى نھایة تلك المنافسة. في مسابقات الفرق، یتم حظر المنظمة وجمیع أعضائھا حتى نھایة تلك المنافسة.

األسالیب اإلضافیة للعقاب1.4.1.6
في حاالت خاصة، یمكن إلدارة البطولة اختیار طرق أخرى للعقاب.

مجموعة من العقوبات1.4.2
أسالیب العقاب المنصوص علیھا في القائمة غیر متعارضة ویمكن تقدیمھا مجتمعة كما تراه إدارة البطولة مناسًبا.

العقوبات على المخالفات المتكررة1.4.3
جمیع العقوبات المبینة في دلیل القواعد ھذا تنطبق على المخالفات ألول مرة. سُیعاقب على المخالفات المتكررة عادة بشكل أكثر حدة من المدرج في القسم
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المختص بھذه القواعد، بما یتناسب مع العقوبة المدرجة ھناك.

ESLخارجالعقوبةونقاطالبطولةمنالحظر1.4.4
بعضتنطبققدمسمى.أيتحتالمطورالناشر/قبلمنالعقوبةُتفرضعندماإالعلیھاعادةESLخارجالعقابونقاطالبطولةمنالحظرینطبقال

االستثناءات حسب تقدیر فریق اإلدارة.

المواجھات المباشرة1.5
شریكأوESLتبثھامواجھاتأواستودیوفيوالمواجھاتاألحداث،خاللعام،مكانفيُتقامالتيالمواجھاتإلىالمباشرة""المواجھاتمصطلحیشیر

رسمي.

العقوبات1.6
Snapdragonفيحالًیاالمعروضةاأللعاب Pro Series:ھي

●Clash of Clans
●Brawl Stars
●PUBG Mobile
●Asphalt 9
●Clash Royale
●Free Fire
●Legends of Runeterra
●League of Legends: Wild Rift

قد ُتضاف أي ألعاب جانبیة أو ألعاب جدیدة في أي وقت.

منظمة البطولة1.7
ESLبواسطةESLُتدارالحدث.ھذاESLتنظم Gaming GmbH.

ESL Gaming GmbH
Schanzenstr. 23

51063Köln
ألمانیا

https://www.eslgaming.com/

قواعد عامة2

متطلبات المشاركة2.1
للمشاركة، یجب علیك استیفاء الشروط التالیة:

الموسممناألولىالبطولةبدایةبحلولأكبرأوعاًما16الموسمالعبيجمیععمریكونأنیجب●
النھائیاتإلىالوصولعندESLمنصةعلىالالعبینجمیعتسجیلیجب●
المنتسبةاألطرافمنغیرھاأوGameloftأوESLتوظیفتحتأوموظًفایكونأالیجب●
الماضیةأشھرالستةفيالمنتسبةاألطرافمنغیرھاأوGameloftأوESLتوظیفتحتأوالموظفینأحدیكونأالیجب●

إذا لم تستوِف ھذه المتطلبات فسوف ُتعد غیر مؤھل. في حالة تأھل العب ال یستوفي المتطلبات إلى البطولة، سیفقد الالعب الحق في التأھل وسیأخذ مكانھ
الالعب المؤھل التالي.

رفض المشاركة2.2
وقائي.تدبیرأوسببأليالعبأوفریقأيمشاركةرفضفيبالحقESLتحتفظ

القیود اإلقلیمیة على المشاركین2.3
ال یمكن أن یتأھل أي العب أو فریق لنفس الحدث من أكثر من بلدة أو منطقة واحدة.

البلد/المنطقة األم2.4
البلد األم ألحد المشاركین ھو البلد الذي یوجد فیھ مكان إقامتھ الرئیسي (الُمثبت بالتسجیل القانوني أو تأشیرة طویلة األجل فیما یتعلق بإثبات اإلقامة لفترة طویلة

بمجردنھائًیایصبحولكنھESLأحداثمنحدثلكلالقرارھذاتغییریمكنلھ.صالحسفرجوازیحملالذيالبلدأوكافیة)غیریوًما90لمدةالتأشیرات-
إصداره وغیر قابل لإللغاء لھذا الحدث والمؤھلین إلیھ.

تفاصیل الالعب2.5
عند الطلب، یجب على الالعبین إرسال جمیع المعلومات المطلوبة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، االسم الكامل وتفاصیل االتصال وتاریخ المیالد

والعنوان والصور.
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حسابات اللعبة2.6
واحدإنشاءعلیكفسیتعین،ESLبـخاصلعبحسابلدیكیكنلمإذابھ.الخاصESLتعریفملفعلىبھالخاصةاللعبةحساباتالعبكلُیدخلأنیجب

قبل ربط حسابات اللعبة. ال یجوز لالعبین تغییر أسماء الحساب/الحسابات الخاصة بھم بمجرد بدء مشاركتھم في البطولة. قد یسمح المسؤولون في حاالت
خاصة بتغییرات في الحساب/االسم.

اللعب بحسابات لعب غیر صحیحة2.6.1
مناالستبعادإلىصحیحغیرلعبحسابیؤديقد.ESLعلىتعریفھمبملفالمرتبطعنمختلفلعبحسابباستخداملالعبینمسموحغیر

الكأس/البطولة لذلك الیوم حتى یتم تصحیح المسألة، أو عدم إعطاء أي نقاط للمواجھة التي تم لعبھا بمعلومات غیر صحیحة.

حسابات الالعب2.7
األسماء والرموز والجھات الراعیة2.7.1

یمنحلمماعامبشكلمحظورةقانونًیامحمیةرموزأوكلماتأيمسابقاتھم.فيفیھامرغوبغیررموزو/أوأسماءاستخداممنعفيبالحقESLتحتفظ
المالك اإلذن. ال ُیسمح بأي إعالن أو عرض ترویجي من قبل لرعاة معروفین وحدھم أو على نطاق واسع بالمواد اإلباحیة أو تعاطي المخدرات أو غیرھا

Asphaltوأحكاملشروطسیخضعالمستخدمینشئھالذيالمحتوى.ESLبطولةفيبالبالغینالخاصةالمنتجاتأوالموضوعاتمن 9: Legends.

انتحال الشخصیة2.7.2
یجب على جمیع الالعبین استخدام حساباتھم الخاصة. غیر مسموح لالعبین بالمشاركة بحسابات خارجیة، أو تشجیع الالعبین اآلخرین على القیام بذلك.

سیتم اعتبار أي فریق یوجد بھ العب یستخدم العًبا أو حساًبا آخر، حالة انتحال شخصیة. سیتم استبعاد الفریق من الموسم وسیتم منح الالعبین المشاركین
سعة.بأيالموسمباقيفيالمشاركةمنمنعھمإلىباإلضافةالحالةعلىاعتماًداعقوبةنقاط6و2بین

قیود الرعاة2.8
المحتوى الخاص بالبالغین2.8.1

الرعاة أو الشركاء المعروفون وحدھم أو على نطاق واسع، بالمواد اإلباحیة أو تعاطي المخدرات أو غیرھا من األمور أو المنتجات المخصصة
.ESLفيبھممسموحغیرللبالغین/الراشدین

تغییرات القواعد2.9
وجھعلىالمشمولةغیرالحاالتفيالحكمإصدارفيبالحقأیًضاESLتحتفظآخر.إشعاردونتغییرھا،أوإزالتھاأوالقواعدتعدیلفيبالحقESLتحتفظ

التحدید في الدلیل من أجل الحفاظ على روح المنافسة العادلة والروح الریاضیة.

صالحیة القواعد2.10
إذا كان حكم من ھذا الدلیل غیر قانوني أو غیر صالح أو غیر قابل للتنفیذ في أي والیة قضائیة، فھذا ال یؤثر في صالحیة أي حكم آخر من أحكام ھذا الدلیل أو

صالحیة استخدامھ أو إنفاذه في االختصاصات القضائیة األخرى أو أي بند آخر من أحكام ھذا الدلیل.

التواصل2.11
2.11.1Discord

Snapdragonلـالرئیسیةالرسمیةالتواصلطریقة Pro SeriesھيDiscord.إعالناتأيتفوتكالحتىخادمنامنمنتظمبشكلالتحققمنتأكد
مھمة من البطولة.

السّریة2.12
ُیعد محتوى المراسالت بالبرید اإللكتروني، أو قنوات المواجھات، أو المناقشات أو أي مراسالت أخرى مع مسؤولي ومدیري البطولة سرًیا للغایة. یحظر نشر

اإلدارة.ESLمنخطیةموافقةدونالموادھذه

اتفاقیات إضافیة2.13
ESLتعارضالفرق.أوالفردیینالالعبینبینتتمالتياالتفاقیاتھذهمنأيإنفاذعلىتوافقوالإضافیةاتفاقیاتأيعنالمسؤولیةESLإدارةتتحملال

الظروف.منظرفأيتحتESLقواعددلیلمعتتعارضالتيباالتفاقیاتُیسمحوالاالتفاقیات،ھذهمثلإبرامبشدة
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المعلومات2.14
Snapdragonمنسلسلةأيفيالمشاركةخاللمن Pro Series،البدءالالعبینمنمطلوبمؤھًال.كنتإنالنھائیات،فيالمشاركةعلىتوافقفإنك

في أي تجھیزات الزمة للوصول إلى النھائیات. ھذا یعني امتالك األوراق الالزمة التي تسمح لك بالسفر من أجل التحقق من جمیع المشاركین في النھائیات
المباشرة. یتضمن ھذا، على سبیل المثال ال الحصر، بطاقة ھویة مزودة بصورة، بطاقة ھویة صادرة من الدولة، جواز سفر وتأشیرة.

بث المواجھات2.15
الحقوق2.15.1

ESLتمتلك Gaming GmbHبثحقوقجمیعESL.علىالبثعروضتوفیر:الحصرالالمثالسبیلعلىھذایتضمنshoutcast،مقاطعبث
التلیفزیوني.والبثوالعروضواإلعادات)،POVبث(مثلالفیدیو

التنازل عن ھذه الحقوق2.15.2
ESLلـیحق Gaming GmbHتنظیمیجبالحاالت،ھذهمثلوفيأنفسھم.للمشاركینأوثالثلطرفمواجھاتعدةأومواجھةبثحقوقمنح

المواجھة.بدایةقبلESLفيالبثتوزیعفریقمعالبثعملیات

مسؤولیة الالعب2.15.3
مشرفإالالبثیرفضأنیمكنالالمواجھة.بثطریقةیختارواأنیمكنوالالمعتمدة،ESLبثقنواتعلىمواجھاتھمبثرفضلالعبینیمكنال

رئیسي. یوافق الالعب على توفیر إقامة مناسبة حتي یتم بث المواجھات.

الموافقة على البث / إعادة اإلرسال2.15.4
قبلمنESLجانبإلىالمحمولالھاتفسلسلةمنأجزاءمنأيبثإعادةأوبثفيیرغبونالذینالمجتمعأفرادأوالمذیعینأوالالعبینفحصیتم

بث/البثبث/إعادةعندھذهالسلوكبقواعدالمحتوىوصناعالبثمقدميجمیعسیلتزمالدخول.لتسجیلالمناسبةالسلوكلقواعدوفًقا)ESL(طاقم
بھا.المرتبطةاألحداثأوESLأحداثلكلالمشترك

لطلب اإلذن بأن تصبح أحد صناع المحتوى المعتمدین، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى العنوان التالي بناء على منطقتك:
sps.na@eslgaming.comالشمالیة:أمریكا

sps.emea@eslgaming.comأفریقیا:وشمالاألوسطوالشرقأوروبادول
الخدمة.شروطأوالسلوكقواعدانتھاكبسببفردأيمنالموافقةھذهسحبفيبالحقESLتحتفظ
Snapdragonوالالعبونیصنعھاالتيالمواردمنوغیرھاوالمحاكاةالفیدیوومقاطعوالصورالمحتویاتجمیعتنتمي Pro Series إلى2022
ESL.فيالمنافسةعلىبالموافقةالشرطھذاالالعبونیقبلSnapdragon Pro Series.

المشاھدون2.16
مسموح بالمعلقین الذین ینظمھم المشرفون واألشخاص الذین أعطاھم المشرف تصریًحا (مثل

البث).متابعوأوShoutcastخدمةمستخدمو

الجدول3

1الموسم3.1

تاریخ البطولةاسم البطولة

26/04/2022 - 120/04/2022#الزمنیةالمدةمحددةالمفتوحةالتأھیلیةالمباریات

03/05/2022 - 227/04/2022#الزمنیةالمدةمحددةالمفتوحةالتأھیلیةالمباریات

10/05/2022 - 304/05/2022#الزمنیةالمدةمحددةالمفتوحةالتأھیلیةالمباریات

17/05/2022 - 411/05/2022#الزمنیةالمدةمحددةالمفتوحةالتأھیلیةالمباریات

27/05/2022نھائیات أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا

29/05/2022نھائیات أمریكا الشمالیة
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التنسیق4
یمكن أن یتنافس المشاركون في السلسلة باستخدام حدث الھاتف المحمول في اللعبة. مسموح لالعبین باللعب

الموسمینقسمالجھازین.منأيعليالنھائیاتإلىالتأھللمحاولةiOSأوAndroidأجھزةعلى
كما یلي:

المباریات التأھیلیة المفتوحة: سیتسابق المشاركون على مسارات محددة لمدة أسبوع واحد حیث سیتأھل المتسابقون بأفضل توقیت إلى التصفیات. توجد أربع
مباریات تأھیلیة في المجمل التي تستمر لمدة أسبوع واحد مما یعطي المشاركین عدة فرص للتأھل إلى التصفیات.

نصفلمواجھةسباقات3فياألفضلبنظامالسباقاتسُتلعبالموسم.فيالفائزینلتحدیدفرديسباقفيجھازكلمنالعبینأربعةأفضلسیتسابقالنھائیات:
الكبیر.للنھائيسباقات5فياألفضلونظامالثالثوالمركزالنھائي

الجائزة المالیة5
الوقت.ذلكفيبالجائزةالمتعلقاإللكترونيالبریدإرسالسیتمالنھائیات.تاریخمنیوًما90خاللفيالمالیةالجائزةدفعسیتم

توزیع الجائزة المالیة5.1
یتم التوزیع لكل موسم وكل نظام تشغیل. *كل الجوائز مدرجة بالدوالر وخاضعة ألسعار صرف العمالت.

الجائزةالمركز

دوالر1200األول

دوالر700الثاني

دوالر400الثالث

دوالر200الرابع

االقتطاع من الجائزة بسبب نقاط العقوبة5.2
تتسبب كل نقطة عقوبة یحصل علیھا المشارك في أثناء حدث أو إحدى مباریاتھ التأھیلیة في الخصم من الجائزة المالیة. تكون الخصومات كما یلي:

بسیطة.عقوبةنقطةلكلالمالیةالجائزةمنالمئةفي%1خصمسیتم●
شدیدة.عقوبةنقطةلكلالمالیةالجائزةمنالمئةفي%10خصمسیتم●

یتم حساب الخصم من إجمالي الجائزة المالیة الممنوحة للمشارك في نھایة الجزء األخیر من المسابقة المعنیة، بما في ذلك الجوائز التي تم الفوز بھا على
اإلنترنت أو خارجھ، ولكن باستثناء الجزء المخصص للتعویض عن نفقات السفر (إن وجدت). سیتم إضافة أموال الجائزة المخصومة بشكل نسبي إلى الالعب

أو الالعبین اآلخرین؛ وبالتالي ال یتم فقدان أي جزء من الجائزة المالیة بسبب نقاط العقوبة.

وتجدر اإلشارة إلى أن الفریق الذي تلقى خصًما كبیًرا للغایة في الجائزة المالیة في مجموع مراحل عدیدة من البطولة ربما یتم إقصاؤه.

الخصم من الجائزة بسبب الغرامات النقدیة5.3
ال یتم إعادة توزیع الغرامات النقدیة على المشتركین اآلخرین ولكن تتم إزالتھا فحسب من أرباح الفریق المعني.

سحب أموال الجائزة5.4
مخالفة.ارتكابأواالحتیالعلىدلیلأيظھرإذاُمعلّقةدفععملیةأيإلغاءفيالحقESLتملكبعد،دفعھایتملمالمالیةESLجائزةدامتما

في حالة اإلقصاء، یفقد الالعب/الفریق تلقائًیا الجائزة المالیة التي حصل علیھا في ھذه المرحلة. وفًقا لخطورة الحالة، قد یشمل األمر المبلغ الكامل الذي تم الفوز
بھ خالل الموسم.

نقل أموال الجائزة5.5
أحدیقملمإذاالعملیات.فشلإلىالدفععملیاتإلتمامكافیةمعلوماتتوفیرعدمسیؤدي.PayPalخاللمنأوبنكیةكحوالةالجائزةأموالإرسالسیتم

المشاركین بجمع أرباحھ أو استرداد الشیك خالل سنة من تاریخ الدفع األول فستتم مصادرة الجوائز.

قواعد البطولة6

إصدار اللعبة6.1
البطولة.بدءقبلالتحدیثاتتثبیتیجب.ESLتستضیفھاالتيالبطوالتفيللمشاركةاللعبةمننسخةأحدثتثبیتالالعبینجمیععلىیجب
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ملف التصحیح6.2
سیتم لعب المواجھات غیر خارج اإلنترنت على ملف التصحیح على الخوادم المباشرة في وقت المواجھة.

سیتم لعب كل المواجھات غیر المتصلة باإلنترنت على خادم البطولة.

األجھزة6.3
بالنسبة لجمیع مراحل المنافسة عبر اإلنترنت، یجب على جمیع الالعبین اللعب على جھاز محمول (الھاتف الذكي أو اللوحي). یحظر استخدام أي محاٍك أو
برنامج یقوم بتعدیل اللعبة لتصبح متاحة على الكمبیوتر الشخصي أو أي أجھزة أخرى غیر مصرح بھا. سیواجھ الالعبون الذین یتبین استخدامھم لمثل ھذه

البرامج عقوبات. بالنسبة لجمیع مراحل المنافسة خارج اإلنترنت، ستكون ھناك أجھزة متوفرة في الموقع. سیتم اإلعالن عن نموذج األجھزة المتوفرة في وقت
ما قبل أول عرض في االستودیو.

المشكالت التقنیة6.4
الالعبون مسؤولون عن المشكالت التقنیة الخاصة بھم، بما في ذلك األجھزة والبرامج و/أو اإلنترنت. لن یتم إعادة جدولة المواجھات بسبب المشكالت التقنیة.

بدء المواجھة6.5
الدقة في موعد بث المواجھات6.5.1

إذا.ESLحددتھالذيالوقتعنالبثخاللالمواجھاتكلبدءموعدتأخیریجبال.ESLتقدرهالذيالوقتفيالبثخاللالمواجھاتكلتبدأأنیجب
.ESLإخطاریجبللعب،مستعًداالعب/فریقیكنلم

تغییرات المواجھة6.5.2
یجوز أن تغیر إدارة البطولة موعد بدء المواجھة كما تراه مناسًبا. سیقوم مدیرو البرامج بتبلیغ جمیع الالعبین المعنیین في أقرب وقت ممكن.

استعدادات اللعبة6.5.3
ُیرجى حل أي مشاكل قد تحدث قبل بدایة المواجھة. االتصال أو األجھزة

یمكن أن تؤدي المشكالت في أثناء المواجھة إلى فقدان األھلیة من قبل المشرفین. االتفاقات المبرمة بین الالعبین
یجب نشرھا كتعلیقات على المواجھة. یجب لعب المواجھة باإلعدادات الصحیحة.

عدم االلتزام بموعد بث المواجھة6.5.4
ESLكانتإذاغائبین.اعتبارھمسیتمالمرحلة،ھذهوفيالمعلن.البدءوقتفيللعبمستعًداالمشاركینأحدیكنلمإذابسیطةعقوبة)2(نقطتيسُتفرض

المواجھة.بدءفيالفرقفیھتسببتأخیرأيعلىبسیطةعقوبةنقاط)3(ثالثسُتفرضالمواجھة،ببثیقومشركاؤھاأحدأو

التنازل/ االنسحاب6.5.5
یستجیبالولكنھواحدةمواجھةاألقلعلىولعبالحدثفيمتصلالالعبكانإذا،LANنھائیاتفي

اعتبارهفسیتملدینا،متاحةاتصالطرقأليدقائق10لمدة
خاسًرا للتخلف عن المشاركة ما ینتج عنھ تجریده من األھلیة للبطولة.

غیاب المشاركین6.5.6
(ُیقدرمواجھات.بسلسلةالكاملبالفوزالمنافسمكافأةوسیتمغائًباُیعدفإنھالمواجھة،بدایةبعددقیقة15حتىللعباستعدادعلىالمشاركینأحدیكنلمإذا

ھذه المدة مشرف البث حین ال یظھر الفریق للمواجھة التي ُتبث)

إجراءات المواجھة6.6
وسائط المواجھة6.6.1

یجب أن یخزن المشاركون جمیع وسائط المواجھة (لقطات الشاشة/العروض التجریبیة/اإلعادات/وما إلى ذلك) لمدة ال تقل عن أسبوعین بعد انتھاء
المواجھة. إذا كان ھناك احتجاج على المواجھة، یجب أن یخزن المشاركون التسجیالت لمدة أسبوعین كحد أدنى بعد إنھاء االحتجاج وحلھ.

ESLإشرافتحتتسجیلھاتمالتيالعروضرفعو/أوتشغیلفيبالحقESLتحتفظذلك.المسؤولینطلبإذاالعروضأواإلعاداتكلإتاحةیجب
اإللكترونیة.ESLمواقععلى

االحتجاجات على المواجھة6.7
التعریف6.7.1

یكون االحتجاج على المشكالت التي تؤثر في نتیجة المواجھة، قد ُیقدم االحتجاج حتى خالل المواجھة على أشیاء مثل إعدادات غیر صحیحة في اللعبة
وغیرھا من المسائل ذات الصلة. یكون االحتجاج ھو االتصال الرسمي بین األطراف وأي مشرف.
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قواعد االحتجاج على المواجھة6.7.2
یجب أن یحتوي االحتجاج على معلومات تفصیلیة حول سبب تقدیمھ، وكیف حدث الخالف ومتى حدث. قد یتم رفض االحتجاج إذا لم ُتقدم الوثائق المناسبة.

قول "إنھم غشاشون" فحسب لن یكون كافًیا. یحظر تماًما تبادل اإلھانات والرسائل العدائیة في االحتجاج وقد تؤدي إلى اكتساب نقاط عقوبة أو تغلیب
الطرف اآلخر على الطرف الذي وجھ اإلھانة.

قواعد األحداث7

المعدات7.1
أیًضا.الضوضاءسماعةإلغاءتوفیریتمقدالبطولة،ومرحلةالتدریبعلىبناًءمحمولة.أجھزةدائًماESLتقدم

المالبس7.2
یجب على الالعبین والفرق التأكد من أنھم جمیًعا یرتدون زًیا موحد اللون خاًصا بالفریق، وسراویل طویلة وأحذیة مغلقة (ھذا یعني أن السراویل القصیرة أو

فيولكنغرامة)دوالر250أدنى(بحدالقاعدةلھذهالبسیطةاالنتھاكاتعلىالعقوباتسُتمنحالقبعات.مننوعأيارتداءیحظربھما).مسموحغیرالشبشب
الحاالت الكبیرة (على سبیل المثال ال الحصر، المحتوى العدواني، ومالبس الفرق األخرى، وما إلى ذلك) لن ُیسمح لالعبین ببدء المواجھات قبل استبدال قطعة

المالبستكلفةستخصمللقاعدة.وفًقاالملتزمینغیرللمشاركینمناسبةمالبسESLفستوفراإلدارة،قبلمنمناسًباوُیعدممكًنااألمركانإذاالمخالفة.المالبس
المقدمة من الجائزة المالیة التي سیحصل علیھا المشتركون.

ُیعد أي تأخیر ناجم عن تغییر المالبس خطأ الالعبین وستفرض على ذلك عقوبة وفًقا لقواعد االنضباط.

المسؤولین7.3
یجب على جمیع المشاركین االلتزام بقرارات وقواعد منظمي البطولة والمشرفین و

الحكام. جمیع القرارات نھائیة باستثناء الحاالت التي ُیذكر فیھا خیار االستئناف بوضوح.

موجز الالعب والبطولة7.4
ملخصات الالعب والبطولة ھي وثائق سُترسل إلى المشاركین بالبرید اإللكتروني قبل البطولة. ُتعد كامتداد لدلیل القواعد لحدث محدد غیر متصل باإلنترنت

وملِزمة مثلھ.

القائمة المرجعیة التقنیة7.5
سیتمالمواجھة.بدءقبلللتنافسالمستخدمالنظامنزاھةالعملیةھذهتضمن.ESLلمشرفيالمرجعیةالقائمةعلىالالعبسیوقعاإلعداد،عملیةإكمالبعد

توقیعخاللمنمناسب.بشكلالمرجعیةالقائمةاتباعتمإذاتجنبھایمكنكانالتيالمشكالتعنالناتجةالتقنیةالتوقفاتعلىبسیطةعقوبة)1(نقطةفرض
ھذه الوثیقة، یؤكد المشاركون استعدادھم لبدء المواجھة كما ھو مقرر. قد یتم إجبار المشاركین على بدء المواجھة حتى إذا فشلوا في إكمال ھذه العملیة بشكل

صحیح.

االلتزامات اإلعالمیة7.6
حفلةأوصحفيمؤتمرأوأطول)مقابالتو/أوالمواجھاتقبل/بعدالقصیرة(المقابالتالمقابالتمنجزًءایكونأنیجبأكثرأوالعبأنESLقررتإذا

توقیع أو جلسة تصویر أو تسجیل فیدیو، فمن غیر المسموح لالعبین بالرفض ویجب علیھم الحضور. ستكون بمعظم األحداث یوًما إلزامًیا لإلعالم، حیث سیتم
الحدث.لعرضESLبواسطةمعھممقابالتوإجراءمعھموالتسجیلالمشاركینتصویر

وجدولھا.ومدتھادقائق5منأكثرتستغرقالتيالنوعھذامناألنشطةطبیعةعلىلالطالعمسبًقااإلعالموسائلجدولالمشاركونسیتلقى

تفویت التزامات وسائل اإلعالم7.6.1
سیؤدي عدم االلتزام بوسائل اإلعالم أو االلتزامات المشابھة إلى فرض غرامات مالیة. یعتمد نطاقھا على التفاصیل. العقوبات التالیة ھي عقوبات معیاریة

على الحاالت األكثر شیوًعا:
النقدیةالجائزةمن%10خصممقابلة:أوإعالميیومأجلمنالمحددالوقتفيالظھورعدم●

یمكن تخفیض الغرامات إذا ظھر المشارك متأخًرا ولكن مبكًرا بما یكفي ألن یصنع المحتوى المطلوب/أو یحضر جلسة مقبولة. یمكن أیًضا تخفیض
فقط.ESLسوىھذابشأنالقراراتخاذعملیةفيیشاركلنالعقوبة.تخففظروفعلىإثباتالمشاركقدمإذاأكبربشكلالغرامات

مناطق األلعاب7.7
المأكوالت والمشروبات والتدخین والسلوك7.7.1

یحظر إحضار أو أكل أي نوع من الطعام في مناطق البطولة ما لم یتم اإلعالن عن غیر ذلك. یحظر أیًضا التدخین أو التدخین اإللكتروني بشكل صارم.
الضوضاءإصداریحظرذلك.غیرُیذكرلممافقطالطاولةوتحتESLقدمتھاالتيالزجاجاتأواألكوابفيفقطولكنمشروباتبتناوللالعبینُیسمح

العالیة واستخدام اللغة العدائیة. یجب على المشاركون اتباع قواعد الفندق أو الموقع في أثناء التواجد في مناطق التدریب.
یمكن فرض نقاط عقوبة على أي انتھاكات.
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وسائط قابلة للحذف7.7.2
ویمنع منًعا باًتا ربط أو استخدام أي وسائط قابلة للنقل على أجھزة البطولة دون سابق فحص والموافقة من مدیري البطولة.

كامیرات أو أجھزة مشابھة7.7.3
ال ُیسمح للمشاركین بجلب أي أجھزة إلكترونیة أو كامیرات أو أجھزة مشابھة (مثل السجائر اإللكترونیة) إلى منطقة األلعاب ما لم یسمح لك مسؤولو

البطولة مسبًقا. یجب تسلیم مثل ھذه األجھزة إلى مسؤولي البطولة قبل بدء االستعداد للمواجھة األولى. الھواتف الشخصیة قد یتم جمعھا مسبًقا.

ذلك.بخالفESLتأذنلممااالفتتاحمراسموخاللالمسرحعلىتسجیالتأيأخذو/أوصوربالتقاطللمشاركینُیسمحال

ُیسمح بالنسخ الورقیة للمستندات ألغراض تكتیكیة بأحجام وأعداد معقولة (على سبیل المثال، دفتر مالحظات).

العناصر غیر المستخدمة7.7.4
.ESLوضحتكمابعیًداحفظھایجبذلك)إلىوماوالحقائبالمستخدمةغیرالمالبسالمثال،سبیل(علىملحبشكلالضروریةغیرالعناصر

استخدام األجھزة7.7.5
االجتماعي)التواصلوسائل(تصفحلألجھزةبھالمصرحغیراالستخدامسیؤديفقط.البطولةألغراضESLتقدمھاالتياألجھزةجمیعاستخدامیجب
بسیطة..عقوبة)1(نقطةعلىالحصولإلى

حقوق نشر الصور والوسائط األخرى7.8
موقعھاعلىفیدیومقاطعأوصوتیةموادأوفوتوغرافيتصویرموادأياستخدامفيالحقESLتمنحاآلخرینالفریقوأعضاءالالعبینجمیعبمشاركة

اإللكتروني أو ألي غرض ترویجي آخر.
باإلضافة إلى ذلك، یجب على كل العب توقیع نسختین من نموذج اإلطالق الذي سیحصلون علیھ مسبًقا من أجل القراءة ویجب أن یوقعوه قبل بدء مواجھتھم

األولى.

حفل الفائزین7.9
یجب على المشاركین أن یبقوا في منطقة البطولة من أجل حفل الفائزین بعد نھائي البطولة.

ESLوفرتھاالتيالمناطق7.10
إلىوماالفندقوغرفالتدریبوغرفالبطولةمناطق(مثلESLوفرتھاالتيالمناطقمنأيفيESLبھاسمحتالتيالتسویقیةباألنشطةإالُیسمحال

ذلك).

انتھاك القواعد والعقوبات وھیئة نزاھة الریاضات اإللكترونیة8
البحثیمكنك.ESLبطوالتجمیععلىتنطبقالھیئةوأنظمةقواعدجمیعأنذلكیعنياإللكترونیة.الریاضاتنزاھةھیئةمنجزًءاوبطوالتھاESLتعتبر
/.https://esic.ggعلىبھمالخاصالویبموقعفيعنھم
اإللكتروني.ESICموقعزیارةُیرجىالمفصلةالمعلوماتمنلمزیدالمحظورة.األشیاءعنانطباعإعطاءالتالیةالفرعیةبالفقراتُیقصد

قواعد السلوك8.1
األلعابتمثیلالمشاركینمنمطلوباآلخرین.والالعبینوالشركاءوالمشاھدینوالصحفیینESLممثليمعباحترامالتصرفمشارككلعلىیجب

منونتوقعالوسائط.منوغیرھاوالتعلیقاتوالرسائلالمحادثاتفيوكذلكاللعبةداخلالسلوكعلىھذایسريمشرف.بشكلوالرعاةESLواإللكترونیة
الالعبین أن یتصرفوا وفًقا للقیم التالیة:

التعاطف: معاملة اآلخرین كما ترید أن ُتعامل.●
النزاھة: كن أمیًنا وملتزًما والعب بنزاھة وبأفضل ما لدیك.●
التزام: أظھر احترام لجمیع البشر اآلخرین، بما في ذلك زمالء الفریق والمنافسون وموظفو الحدث.●
الشجاعة: كن شجاًعا في المنافسة وفي الدفاع عن الحق.●

یجب أال ینخرط المشاركون في المضایقة أو توجیھ خطاب الكراھیة إلى أحد بأي شكل. یتضمن ھذا، على سبیل المثال ال الحصر:
خطاب الكراھیة أو السلوك المسيء أو االعتداء اللفظي فیما یتعلق بالجنس، والھویة الجنسیة، والتعبیر، والمیول الجنسي، والعرق، واإلثنّیة، واإلعاقة،●

والمظھر المادي أو حجم الجسم، أو العمر، أو الدیانة.
الترّصد أو الترویع (جسدًیا أو عبر اإلنترنت).●
الرسائل المزعجة أو الھجوم أو االختطاف أو التحریض على تعطیل البث أو وسائل التواصل االجتماعي.●
نشر معلومات تحدید ھویة أشخاص آخرین أو التھدید بنشرھا ("استقاء المعلومات الشخصیة").●
اھتمام جنسي غیر مرغوب فیھ. یتضمن ھذا، تعلیقات غیر مرغوب فیھا أو دعابات أو محاوالت تقّرب جنسیة.●
الدعوة أو التشجیع على أي سلوك من المذكورین أعاله.●
AnyKeyإلىالرجوعُیرجى Keystone Codeراجعالمناسب.الریاضيالسلوكعنالمزیدلمعرفةESIC Code of Conductالسلوكلقواعد

والعقوبات المفصلة
سیؤدي انتھاك قواعد السلوك ھذه إلى الحصول على نقاط عقوبة. في حالة تكرار أو حدوث انتھاكات صارمة، قد تتضمن العقوبات التجرید من األھلیة أو الحظر

المستقبلیة.ESLأحداثمن
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الغش8.2
لن یتم التسامح مع أي شكل من أشكال الغش. عندما یتم اكتشاف الغش سیخرج الفریق المعني فوًرا من البطولة وسُیمنع من االشتراك في كل البطوالت لمدة ستة

أشھر. قد ُیطلب من الالعبین تركیب برامج مكافحة الغش على أجھزتھم طوال مدة البطولة.

برامج مكافحة الغش8.2.1
أي استخدام للبرنامج یمكن اعتباره غًشا محظوًرا تماًما. تحتفظ إدارة البطولة بالحق في تحدید ما الذي یمكن اعتباره غًشا.

حجب الخدمة8.2.2
تقیید أو محاولة تقیید اتصال العب آخر باللعبة باستخدام ھجمات

حجب الخدمة أو أي وسیلة أخرى.

التالعب بنتائج المواجھات8.2.3
محاولة تغییر نتائج مواجھة عن قصد عن طریق الخسارة أو محاولة التأثیر على

النتائج.

إساءة استخدام المعلومات8.2.4
یحظر تماًما خالل المواجھة التواصل مع أشخاص غیر مرتبطین بالمواجھة، وینطبق الشيء نفسھ بشأن استخدام معلومات من مصادر خارجیة في لعبتك

(مثل عملیات البث).

عقوبات الغش8.2.5
عند اكتشاف الغش في حدث، ستكون النتیجة (نتائج) المواجھة (المواجھات) محل الشك باطلة. سیفقد الالعب أھلیتھ، ویتخلى عن جائزتھ المالیة ویتم حظره

وجودحالةفيأعلىتصبحقدولكنھاأھمیة،ذاتالتخفیفظروفكانتإنالمدة،ھذهتقلأنویمكنعادة.سنوات5لمدةESLمسابقاتجمیعمن
ظروف مشددة.

أولعندلعبتھمعنالمعروفةللثغراتاستغاللھمیتبینمنظمةأوالعبأيسیتخلىوالالعبین.المنظماتتأھیلعدمفيبالحقGameloftوESLتحتفظ
حادثة

استغالل للثغرات. إذا تبین استغالل العب أو منظمة ثغرة معروفة أخرى للمرة الثانیة وتم
التأكد من أنھا متعمدة، سیستبعدون من الحدث وسیمنعون من كل

األحداث المستقبلیة.

طرق اكتشاف الغش8.2.6
مسبق.إعالمدونأومعومعداتھم،المشاركینلتفتیشمختلفةطرقاستخدامفيبالحقESLتحتفظ

تعاطي المواد المنشطة8.3
رفض الخضوع للفحص8.3.1

رفض الخضوع للفحص ُیعد تعاطًیا للمواد المنشطة ستكون العقوبات كما ھي بالنسبة لحاالت تعاطي المواد المنشطة الشدیدة.

قائمة المواد المحظورة واألسالیب8.3.2
ھنا:القائمةعلىالعثوریمكن.ESLلبطوالتصالحةاإللكترونیةالریاضاتنزاھةھیئةوضعتھاالتيواألسالیبالمحظورةالموادقائمة

https://esic.gg/codes/esic-prohibited-list/
وُیعد أي استخدام غیر مسموح بھ لھذه المواد یعتبر تعاطًیا للمنشطات.

األدویة الموصوفة8.3.3
إذا كان لدى الالعبین وصفة طبیة صالحة للمادة الموجودة على قائمة الوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات، یجب علیھم إرسال دلیل إلى إدارة البطولة قبل
الیوم األول من البطولة (الموعد النھائي في الوقت المحلي). قد یخضعون إلى فحص تعاطي المواد المخدرة ولكن النتیجة اإلیجابیة لمادة لھا وصفة طبیة

سیتم تجاھلھا.

عقوبات تعاطي المنشطات8.3.4
حاالت التعاطي الخفیفة سیتم إعطاؤھا إنذار وقد ُیمنح المشارك نقاط عقوبة بسیطة.

المادةتأثیرتحتتحقیقھاتمالتيالنتائجببطالن)Aderallمثلاألداءتعزیزموادعلىتحتويالتيالمخدراتاستخدام(أيالخطیرةالحاالتستعاقب
األھلیة.منالمشاركتجریدإلىباإلضافةالجائزة،أموالومصادرة)،2-1(سنتینإلىسنةمنوحظر

لكنكذلك،حظرعلىالالعبسیحصلاألقل،علىساعة24بـالبطولةمواجھاتمنمواجھةآخرانتھاءبعدالمنشطاتبتعاطيمذنبالالعبأنثبتإن
ستبقى نتائج البطولة كما ھي وال توجد عواقب على الفریق. ولن یتم معاقبة الحاالت الخفیفة على اإلطالق بعد مرور ھذه المدة.

استخدام الكحول أو العقاقیر المؤثرة على العقل أخرى8.4
االشتراك في مواجھة، سواء كنت على اإلنترنت أو خارجھ، تحت تأثیر الكحول أو المخدرات المنشطة األخرى، حتى لو لم تكن من بین المواد الُمعاقب علیھا

القانونمعیتعارضلمإذاالجاریة،البطولةساعاتخارجللكحولالمتوسطباالستھالكللمشاركُیسمحالشدید.العقابإلىیؤديوقدتماًماممنوع4.3.2في
المحلي/الوطني.
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الرھان8.5
ال یجوز إشراك أي من الالعبین أو مدیري الفرق أو الموظفین أو إدارة المنظمات المشاركة في المراھنة أو المقامرة، أو المشاركة مع مراھنین أو مقامرین، أو

عام.بشكلESLبطولةأومواجھاتمنأيفيمباشرة،غیرأومباشرةبطریقةسواءالمقامرة،أوالرھانفيتساعدھمأنیمكنمعلوماتبأيأحدأيتزوید
األشخاصلجمیعESLمسابقاتجمیعمناألقلعلىسنةحظروفرضفوًرالألھلیةالمنظمةفقدانإلىسیؤديمنظمتكمواجھاتضدمقامرةأورھانأي

المشاركین. سیتم معاقبة أي انتھاك آخر وفًقا لتقدیر إدارة البطولة.

التالعب بالمنافسة8.6
ُیعدالمنافسة.فيتالعًباُتعدالمواجھةنتیجةعلىالتأثیربھدفESLمعمشتركشخصأيعلىالضغطممارسةأوتھدیداتتوجیھأوالمال/المزایا،عرض

المثال األكثر شیوًعا ھو عرض المال على خصمك لیسمح لك بالفوز.

العقوبات على التالعب بالمنافسة8.6.1
وسیتخلىمؤھل،غیرالالعبسیكونباطلة.الشكمحل(المواجھات)المواجھة(نتائج)نتیجةستكونESLفيبالمنافسةالتالعبمحاولةعنالكشفعند
نقدیة.غرامةتطبیقالمحتملمن).2-1(وعامینعامبینتتراوحلمدةESLمسابقاتجمیعمنحظرهویتمالمالیةجائزتھعن
المحاولة.حدوثعندESLحدثمنمؤھلغیرالفریقسیكونالفریق،مسابقاتفي

التالعب بنتائج المواجھات8.7
ُیعد استخدام أي وسیلة للتالعب بنتیجة مواجھة ألغراض ال تحقق فائدة في البطولة المعنیة تالعًبا بنتائج المواجھة. المثال األكثر شیوعاً ھو خسارة مواجھة عن

قصد للتالعب برھان على المواجھة.

العقوبات على التالعب بنتائج المواجھات8.7.1
ویخليمؤھل،غیرالالعبسیكونالغیة.المذكورة(المواجھات)المواجھة(نتائج)نتیجةستكونESLفيالمواجھاتبنتائجالتالعبعنالكشفعند
ھيالصلةذاتالتخفیفعواملكانتإنمنخفضة،المدةھذهتكونأنویمكنعادیة.سنوات5لفترةESLمسابقاتجمیعمنویحظرهجائزتھأموالعنھ

األخرى، ولكنھا أعلى في حال وجود ظروف مشددة. غرامة نقدیة ممكنة.

قیود إصدار العقوبات8.8
للمخالفاتبالنسبةأعوام.10بـالمدةھذهتحددالمواجھات،بنتائجوالتالعبالغشحالةفيالحادث.وقوعبعدالزمنمنمحدودةلمدةالعقوباتإصدارویمكن

مثل انتحال الشخصیة أو التزویر أو الكذب بشأن المعلومات الشخصیة ذات الصلة من الناحیة القانونیة (االسم أو العمر أو الجنسیة أو اإلقامة...)، فتصبح المدة
خطورة.األقلالمخالفاتصالحیةتنتھيقدسنوات.5

حظر من الناشر أو ھیئة نزاھة الریاضات اإللكترونیة8.9
.ESLبطوالتفيللمشاركةاللعبةناشرمنساٍرحظرلدیھمالذینالالعبینرفضفيبالحقESLتحتفظ
.ESLفيوتنفیذهالنزاھةھیئةحظراحترامأیًضاسیتم

انتھاك آداب اإلنترنت8.10
ستةإلى)1(واحدةمنمنحفيسیتسببالقاعدةھذهخرقوعادلة.ریاضیةروًحاالالعبینجمیعیمتلكأنالضروريمنفإنوممتعة،منظمةلعبةأجلمن

غیراإلنترنتآدابانتھاكمنأنواععلىعقوباتتعیینلإلدارةیجوزذلك،ومعاألسفل.فيمذكورةتكراًراالمخالفاتوأكثرأھمبسیطة.عقوبةنقاط)6(
مذكورة صراحة (مثل المضایقة).

السلوك العام8.10.1
یمتنع جمیع المشاركین في جمیع األوقات عن التصرف بسلبیة أو بسوء أو بطریقة غیر مرغوب فیھا تجاه أي شخص متعلق بالبطولة بأي طریقة.

یمتنع جمیع المشاركین في جمیع األوقات عن أي إجراء أو عدم اتخاذ أي إجراء قد یتسبب ألي شخص مرتبط بالبطولة باإلساءة إلى سمعتھ أو االزدراء أو
الفضیحة أو السخریة أو إفساد العالقات

و/أوالتصریحاتأوالمقابالتفيمنتجاتھمأووشركاءھاESLتستھدفمھینةتعلیقاتھذایتضمنالمعنیة.األطرافمنأليالتجاریةالقیمةأوالعامة
قنوات التواصل االجتماعي.

اإلھانات8.10.2
ESLموقععلىأیًضالكنالمواجھةأثناءفياإلھانةعلىأساسيبشكلھذاینطبقعقوبات.علیھاسُیفرضESLبـیتعلقفیماتحدثالتياإلھاناتجمیع

على اإلنترنت (المنتدیات والتعلیقات على المواجھة وسجل زوار الالعب وتذاكر الدعم واالحتجاج وما إلى ذلك). سیتم فرض عقوبات على برامج الدردشة
واضحة.واألدلةESLبـربطھایمكنكانإذااألخرىاالتصالوسائلأواإللكترونيالبریدأو

یمكن أن تؤدي حاالت اإلساءة الشدیدة بشكل خاص مع التصریحات المتطرفة أو التھدید بالعنف الجسدي إلى عقوبات أشد بكثیر بما في ذلك استبعاد الالعب
أو فقدان األھلیة.

وفًقا لطبیعة اإلھانة وشدتھا سیتم فرض العقوبة على الالعب أو الفریق في رابطة الفرق. قد یتم منع الالعبین في مواجھات الفریق أیًضا من اللعب لمدة
أسبوع أو أكثر.
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الرسائل المزعجة8.10.3
.ESLفيمزعجةأنھاعلىالھجومیةأوالمضایقةأوالمجھولةللرسائلالمفرطالنشراعتباریتم

سیتم فرض عقوبة على الرسائل المزعجة على الموقع اإللكتروني (المنتدیات، تعلیقات المواجھة، سجل زوار الالعب وتذاكر الدعم واالحتجاج وما إلى
ذلك.) بناء على طبیعة وشدة المخالفة.

الرسائل المزعجة داخل اللعبة8.10.4
مھامجمیعاللعبة.مجرىتعطیلعامبشكلأوالمنافسإزعاجبھدفالدردشةمھاماستخدامإساءةتمتإذابسیطةعقوبةنقاط)3(ثالثفرضسیتم

الدردشة موجودة من أجل التواصل بكفاءة مع المنافس ومشرفي المواجھة.

إضرار أو إفساد8.10.5
سیتم فرض غرامة على المشاركین المتسببین في إضرار أو إفساد الغرف أو األثاث أو المعدات أو أغراض أخرى. سیتم فرض غرامة بناء على تكلفة

استعادة الحالة األصلیة، والجھود المبذولة إلصالح المسألة، واإلضرار بالسمعة مع أطراف ثالثة/العامة.

سلوك غیر ریاضي8.11
من أجل لعبة منظمة وممتعة، من الضروري أن یمتلك جمیع الالعبین سلوًكا ریاضًیا. أھم وأكثر المخالفات تكراًرا مذكورة في األسفل. ومع ذلك، یجوز لإلدارة

إلحاق عقوبات على أي نوع من أنواع السلوك غیر الریاضي غیر المذكورة صراحة.

تزویر نتائج المواجھة8.11.1
إذا تم القبض على فریق یقوم بإدخال نتائج زائفة للمواجھة في صفحة المواجھات، أو یحاول بطرق أخرى أن یزور نتیجة المواجھة مثل تزییف وسائط

لقطاتالحصر:الالمثالسبیلعلىذلكفيبمامرفوعاتكلھاالمواجھة(وسائطبسیطة.عقوبةنقاط)4(أربعإلىیصلماالالعبسُیمنحالمواجھة،
الشاشة والعروض والنماذج وما إلى ذلك.)

منتحل الشخصیة/المحتال8.11.2
لكلشدیدةعقوبة)1(نقطةأیًضاوسُیمنحأدنى،كحدمواجھاتثالثفيالمشاركةمنسُیمنعالعبشخصیةانتحالأواالحتیالفيمتورطالعبأي

حادثة.

خداع المشرفین أو الالعبین8.11.3
بسیطة.عقوبةنقاطأربعإلى)1(نقطةمنبفرضESLمرتبطآخرشخصأيأوالمشرفینأوالمنافسینالالعبینلخداعمحاوالتأيمعاقبةیجوز

إشعار حقوق النشر9
ESLملكیةھيالوثیقةھذهفيتظھرالتيالمحتویاتجمیع Gaming GmbHأوبھالمصرحغیرالتوزیعیشكلقدالمالك.منبإذناستخدامھایتمأو

النسخ أو التغییر أو أي استخدام آخر للمادة الواردة في ھذه الوثیقة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر أي صورة تجاریة أو رسم أو نص أو محاكاة أو
صورة، خرًقا لقوانین حقوق النشر والعالمات التجاریة، ویمكن محاكمتھم بموجب القانون الجنائي و/أو القانون المدني.

ال یجوز نسخ جزء من محتوى ھذه الوثیقة بأي شكل أو بأي وسیلة أو تخزینھ في قاعدة بیانات أو نظام استرجاع، باستثناء االستخدام الشخصي، دون أذونات
ESLمنمكتوبة Gaming GmbH.

ESLتتحملالعلمنا.حدعلىدقیقةالوثیقةھذهفيالمحتویاتجمیع Gaming GmbHتغییرفيبالحقنحتفظإغفال.أوخطأأيعنمسؤولیةأي
intelextrememasters.comوeslameing.comالحصر،الالمثالسبیلعلىذلكفي(بمااإللكترونيموقعناعلىوالملفاتالمحتوى

مسبق.إخطارأوإشعاردونوقتأيفيالفرعیة)النطاقاتوجمیعesl-one.comو
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