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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
ESLتدیر Gaming GmbHبطوالتمنكجزءالحدثESL.اإللكترونیة

Brawlقواعددلیل Starsجمیعفھمعلىالمشاركونیقرالحدث.نطاقفيُتلعبالتيالمواجھاتوجمیعوالمشتركینالحدثمراحلجمیععلىساٍرھذا
القواعد والموافقة علیھا بمجرد مشاركتھم.

ھذاتجاهأحكامإصدارفيبالحقالبطولةإدارةتحتفظالالعبین.إلىمسبقإشعاردونأومعالقواعددلیلعلىتعدیالتإدخالفيبالحقالبطولةإدارةتحتفظ
مكتوبةولیستتحدثقدالتيوالنزاعاتالحاالتلجمیعالقرارصناعھمالبطولةمدیروالریاضیة.والروحالنزیھاللعبعلىوالحفاظالقصوى،الحاالتفيالبند

في دلیل القواعد ھذا.

المنطقة1.2
Brawlأحداثفيالعالمینقسم StarsفيSnapdragon Pro Seriesیلي:كماموضحةرئیسیةمناطقثالثإلى

والفلبین، ومالیزیا، والیابانتایلند، وإندونیسیا، وسنغافورة،آسیا والمحیط الھادي:●
وقبرص،وكرواتیا،وبلغاریا،والھرسك،والبوسنةوبلجیكا،والبحرین،والنمسا،وأندورا،والجزائر،ألبانیا،وأفریقیا:األوسطوالشرقأوروبا●

وأیرلندا،والعراق،وأیسلندا،والمجر،والیونان،طارق،وجبلوألمانیا،وجورجیا،وفرنسا،وفنلندا،وإستونیا،ومصر،والدنمارك،التشیك،وجمھوریة
ومولدوفا،ومالطا،ولوكسمبورغ،ولیتوانیا،ولیختنشتاین،ولیبیا،ولبنان،والتفیا،قیرغیزستان،والكویت،وكازاخستان،واألردن،وإیطالیا،وإسرائیل،
العربیةوالمملكةورومانیا،وقطر،والبرتغال،وبولندا،الفلسطینیة،واألراضيوعمان،والنرویج،وھولندا،والمغرب،األسود،والجبلوموناكو،
العربیةواإلماراتوأوكرانیا،وتركمانستان،وتركیا،وتونس،وطاجیكستان،وسویسرا،والسوید،وإسبانیا،وسلوفینیا،وسلوفاكیا،وصربیا،السعودیة،

المتحدة، والمملكة المتحدة، وأوزبكستان، والفاتیكان، والیمن
وجامایكا، والمكسیك، وبورتوریكوالوالیات المتحدة األمریكیة، وكندا،أمریكا الشمالیة:●

العقوبات1.3
تعریفات ونطاق العقوبات1.3.1

أوالعب/فریقتوقیفأوافتراضیة،خسائرأومالیة،غراماتأوشدیدة،أوبسیطةعقوبةنقاطتكونوقد.ESLفيالقواعدانتھاكاتعلىالعقوباتُتفرض
بفترةتزویدھموسیتمبالبریدالعقوبةعلىالمشاركینإطالعوسیتمالعقوبات.تلكمنأكثرأواثنینمنتركیباتتكونماوغالًباالنظر،قیدالواقعةحسبإقصاءه

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

نقاط العقوبة البسیطة1.3.1.1
منغیرھاأوفریقحسابعلىالمعلوماتكفایةعدمأوالبیاناتكفایةعدمأوالمطلوبةالوسائطرفععدممثلالصغیرةللحوادثبسیطةعقوبةنقاطإعطاءیتم

فيالالعبأوالفریقعلیھاحصلالتياإلجمالیةالمالیةالجائزةمن%)1(المئةفيواحدنسبةتخصمبسیطةعقوبةنقطةكلوھكذا.الصلة،ذاتالمواد
المنافسة.

نقاط العقوبة الشدیدة1.3.1.2
تخصمشدیدةعقوبةنقطةكلوھكذا.باستمرار،القواعدوكسرالمواجھاتحضوروعدمعمًداالمشرفینخداعمثلالكبرىللحوادثشدیدةعقوبةنقاطمنحیتم

للمنافسة.اإلجمالیةالمالیةالجائزةمن%)10(المئةفيعشرة

الغرامات النقدیة1.3.1.3
لتفاعلالمحددةالجلساتأوالصحفیة/اإلعالمیة،المواعیدمثلبالبطولةمباشربشكلترتبطالالتيبااللتزاماتالوفاءفيالفشلعندالنقدیةالغراماتُتفرض

المعجبین.

الحظر/اإلیقاف1.3.1.4
ُیعطى الحظر أو اإلیقاف للحوادث شدیدة الخطورة مثل استغالل أو استخدام العب غیر مسموح بھ. یمكن منحھا إما لالعب أو منظمة.

فقدان األھلیة1.3.1.5
حظرهوسیتمالمنافسةأجلمنجمعھاتمالتيالمالیةالجوائزكلعنالمؤھلغیرالمشاركسیتخلىالشدیدة.القواعدانتھاكحاالتفياألھلیةمنالتجریدسیتم

حتى نھایة تلك المنافسة. في منافسات الفرق، ُتحظر المجموعة وجمیع أعضائھا حتى نھایة تلك  المنافسات.

األسالیب اإلضافیة للعقاب1.3.1.6
في حاالت خاصة، یمكن إلدارة البطولة اختیار طرق أخرى للعقاب.

مجموعة من العقوبات1.3.2
أسالیب العقاب المنصوص علیھا في القائمة غیر متعارضة ویمكن تقدیمھا مجتمعة كما تراه إدارة البطولة مناسًبا.

العقوبات على المخالفات المتكررة1.3.3
القسمفيالمدرجمنحدةأكثربشكلالعادةفيالمخالفاتمرتكبيمعاقبةستتممرة.ألولالمخالفاتمرتكبيعلىالدلیلھذافيالمبینةالعقوباتجمیعتنطبق

المناسب من ھذه القواعد بما یتناسب مع العقوبة المدرجة ھناك.
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ESLخارجالعقوبةونقاطالبطولةمنالحظر1.3.4
االستثناءاتبعضتنطبققدلقب.أليعقوبةالمطورالناشر/یفرضعندماإالESLعلىعادةESLخارجالعقوبةونقاطالرابطةعلىالحظرأحكامتسريال

حسب تقدیر فریق اإلدارة.

المواجھات المباشرة1.4
رسمي.شریكأوESLتبثھامواجھاتأواستودیوفيوالمواجھاتاألحداث،خاللعام،مكانفيُتقامالتيالمواجھاتإلىالمباشرة""المواجھاتمصطلحیشیر

منظمة البطولة1.5
ESLبواسطةESLُتدارالحدث.ھذاESLتنظم Gaming GmbH.

ESL Gaming GmbH
Schanzenstr. 23

51063Köln
ألمانیا

https://www.eslgaming.com/

الخصوصیة1.6
حتىالشخصیةالالعبمعلوماتتخزینسیتمالجوائز.وتقدیموالتنظیمالمواجھاتفيالمشاركةأجلمنوتخزینھاومعالجتھاالشخصیةالالعببیاناتجمعسیتم

كمراقبالشخصیةمعلوماتھمستجمعESLبأنالالعبینجمیعإخطاریتمالقانونیة.المتطلباتالستیفاءالداخلیةاإلجراءاتأوللسیاساتوفًقا25.03.2023
بیانات وفیما یتعلق بقوانین الخصوصیة المعمول بھا لكل بلد مشارك.

https://account.eslgaming.com/privacy-policyفيESLمع:التواصلُیرجىالشخصیة،بمعلوماتكالخاصةبحقوقكیتعلقطلبألي

سیتم معالجة أي بیانات شخصیة تتم مشاركتھا مع أطراف ثالثة وفًقا لسیاسات الخصوصیة الخاصة بھا.
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قواعد عامة2

تغییرات القواعد2.1
وجھعلىالمشمولةغیرالحاالتفيالحكمإصدارفيبالحقأیًضاESLتحتفظآخر.إشعاردونتغییرھا،أوإزالتھاأوالقواعدتعدیلفيبالحقESLتحتفظ

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

صالحیة القواعد2.2
أوالدلیلھذاأحكاممنآخرحكمأيصالحیةفيیؤثرالفھذاقضائیة،والیةأيفيللتنفیذقابلغیرأوصالحغیرأوقانونيغیرالدلیلھذامنحكمكانإذا

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

السّریة2.3
ھذهنشریحظرللغایة.سرًیاالبطولةومدیريمسؤوليمعأخرىمراسالتأيأوالمناقشاتأوالمواجھات،قنواتأواإللكتروني،بالبریدالمراسالتمحتوىُیعد

اإلدارة.ESLمنخطیةموافقةدونالمواد

اتفاقیات إضافیة2.4
بشدةESLتعارضالفرق.أوالفردیینالالعبینبینتتمالتياالتفاقیاتھذهمنأيإنفاذعلىتوافقوالإضافیةاتفاقیاتأيعنالمسؤولیةESLإدارةتتحملال

الظروف.منظرفأيتحتESLقواعددلیلمعتتعارضالتيباالتفاقیاتُیسمحوالاالتفاقیات،ھذهمثلإبرام

بث المواجھات2.5
الحقوق2.5.1

ESLلدىمحفوظةESLبثحقوقجمیع Gaming GmbHوSupercell.روبوتاتالحصر:الالمثالسبیلعلىھذایتضمنIRCوبثshoutcast
(مثل مقاطعفیدیوتفاعل الالعبین) واإلعادات أو العروض أو البث التلفزیوني.

التنازل عن ھذه الحقوق2.5.2
ESLلـیحق Gaming GmbHالبرامجترتیبیجبكانالحاالت،ھذهوفيأنفسھم.للمشاركینأوثالثلطرفمواجھاتعدةأومواجھةبثحقوقمنح

المباراة.بدءقبلESLبرامجتوزیعفریقباستخدام

مسؤولیة الالعب2.5.3
رئیسي.مشرفإالالبثیرفضأنیمكنالالمواجھة.بثطریقةیختارواأنیمكنوالالمعتمدة،ESLبثقنواتعلىمواجھاتھمبثرفضلالعبینیمكنال

یوافق الالعب على توفیر إقامة كافیة حتى یتم بث المباریات.

الموافقة على البث / إعادة اإلرسال2.5.4
طاقمقبلمنESLجانبإلىالمحمولالھاتفسلسلةمنأجزاءمنأيبثإعادةأوبثفيیرغبونالذینالمجتمعأفرادأوالمذیعینأوالالعبینفحصیتم
)ESL(لكلالمشتركبث/البثبث/إعادةعندھذهالسلوكبقواعدالمحتوىوصناعالبثمقدميجمیعسیلتزمالدخول.لتسجیلالمناسبةالسلوكلقواعدوفًقا

بھا.المرتبطةاألحداثأوESLأحداث

لطلب اإلذن بأن تصبح أحد صناع المحتوى المعتمدین، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى العنوان التالي بناء على منطقتك:

na@eslgaming.comالخدمةمقدمالشمالیة:أمریكا
emea@eslgaming.comالخدمةمقدمأفریقیا:وشمالاألوسطوالشرقأوروبا

apj@eslgaming.comالخدمةمقدمالھادي:والمحیطآسیا

الخدمة.شروطأوالسلوكقواعدانتھاكبسببفردأيمنالموافقةھذهسحبفيبالحقESLتحتفظ

التواصل2.6
2.6.1Discord

Snapdragonلـالرسمیةالتواصلقناة Pro SeriesھيDiscord.االتحاد.منمھمةإعالناتأيتفّوتالحتىمنتظمبشكلخادمنامنالتحققمنتأكد

شروط المشاركة في الحدث2.7
یجب استیفاء الشروط التالیة من أجل المشاركة في الحدث.

قیود العمر2.7.1
الموسم.مناألولىالبطولةبدایةعندعاًما16عنموسمأيفيالمشاركینجمیععمریقلأالیجب
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القیود اإلقلیمیة على المشاركین2.7.2
ال یمكن أن یتأھل أي العب أو فریق لنفس الحدث من أكثر من بلدة أو منطقة واحدة.

البلد/المنطقة األم2.7.3
التأشیرات-األجلطویلةاإلقامةبإثباتیتعلقفیمااألجلطویلةتأشیرةأوقانونيبتسجیل(المثبتالرئیسيإقامتھمكانفیھیوجدالذيالبلدھوللمشاركاألمالبلد
سیكوناتخاذهبمجردولكن،ESLلـحدثلكلأخرىمرةالقرارھذااتخاذیمكنمنھا.المفعولساريسفرجوازیحملالذيالبلدأوتكفي)الیوًما90لمدة

نھائًیا وال رجعة فیھ لذلك الحدث والمواجھات المؤھلة لھ.

تفاصیل الالعب2.7.4
المیالدوتاریخاالتصالوتفاصیلالكاملاالسمالحصر،الالمثالسبیلعلىذلكفيبماالمطلوبةالمعلوماتجمیعإرسالالالعبینعلىیجبالطلب،عند

والعنوان والصور.

حسابات اللعبة2.7.5
واحدإنشاءعلیكفسیتعین،ESLبـخاصلعبحسابلدیكیكنلمإذابھ.الخاصESLتعریفملفعلىبھالخاصةاللعبةحساباتالعبكلیدخلأنیجب

قبل ربط حسابات اللعبة.

اللعب بحسابات لعب غیر صحیحة2.7.5.1
منالخروجإلىصحیحغیراللعبةحساباستخدامیؤديقدلالعبین.ESLبحسابالمرتبطالحسابعنمختلفلعبةبحساباللعبالالعبینعلىیحظر

الكأس/البطولة لیومھا حتى یتم تصحیح المسألة، أو عدم تقدیم أي نقاط لأللعاب التي تم لعبھا بمعلومات غیر صحیحة.

حسابات الفرق2.8
أسماء الفرق2.8.1

محتملة.منظمةو/أوالفریقاسممنفقطیتكونأنیجوز".ESL"فریقمثلملحقاتأيESLفریقالسمیكونأنیجوزال
إذا رعى فریقین الشریك نفسھ، فسیتعین علیھما أن یتوصال إلى اتفاق مع ذلك الشریك حول أي من الفریقین یحتفظ برعایة اللقب خالل البطولة بأكملھا.

التغییرات في حسابات الفرق2.8.2
الحصر:الالمثالسبیلعلىھذایتضمنالتغییرات.بإجراءالسماحقبلESLإدارةعلیھاتوافقأنیجبالفریقحسابفيتغییراتأي

إضافة أو استبعاد الالعبین●
تغییر اسم الفریق●
تغییر شعار الفریق.●

قیود الرعاة2.9
المحتوى الخاص بالبالغین2.9.1

الخاصةوالمنتجاتالمواضیعمنغیرھاأوالمخدراتتعاطيأواإلباحیةبالموادواسعنطاقعلىأووحدھمالمعروفینالشركاءأوالراعیةبالجھاتمسموحغیر
.ESLفيبالبالغین/الراشدین

الجائزة المالیة2.10
عمل.یوم180إلىتصلمدةالدفععملیةاكتمالیستغرققدلكنالنظر،قیدESLحدثاكتمالمنعملیوم90خاللالمالیةالجوائزجمیعُتدفعأنیجب

االقتطاع من الجائزة بسبب نقاط العقوبة2.10.1
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●

اإلنترنتعلىبھاالفوزتمالتيالجوائزذلكفيبماالمعنیة،المسابقةمناألخیرالجزءنھایةفيللمشاركالممنوحةالمالیةالجائزةإجماليمنالخصمحسابیتم
الالعبینأوالالعبإلىنسبيبشكلالمخصومةالجائزةأموالإضافةسیتموجدت).(إنالسفرنفقاتعنللتعویضالمخصصالجزءباستثناءولكنخارجھ،أو

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 النقدیة2.10.2
ال یتم إعادة توزیع الغرامات النقدیة على المشتركین اآلخرین ولكن تتم إزالتھا فحسب من أرباح الفریق المعني.

سحب أموال الجائزة2.10.3
المخالفات.ارتكابأواالحتیالعلىدلیلأياكُتشفإذامعلقة،دفعةأيدفعإلغاءفيبالحقESLتحتفظالمالیة،ESLجائزةُتدفعلمطالما

بھالفوزتمالذيالكاملالمبلغاألمریشملقدالحالة،لخطورةوفًقاالمرحلة.ھذهفيعلیھاحصلالتيالمالیةالجائزةتلقائًیاالالعب/الفریقیفقداإلقصاء،حالةفي
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خالل الموسم.

نقل أموال الجائزة2.10.4
أحدیقملمإذاالعملیات.فشلإلىالدفععملیاتإلتمامكافیةمعلوماتتوفیرعدمسیؤدي.PayPalخاللمنأوبنكیةكحوالةالجائزةأموالإرسالسیتم

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

توزیع الجوائز المالیة2.10.5

1الموسم

أوروبا والشرق األوسط وشمال إفریقیامجموعة جوائز النھائیات المفتوحة

جائزة إضافیةالجائزةالمركز

یتأھل إلى موسم التحديدوالًرا750األول

یتأھل إلى موسم التحديدوالًرا750الثاني

یتأھل إلى موسم التحديدوالًرا750الثالث

یتأھل إلى موسم التحديدوالًرا750الرابع

دوالر600الخامس

دوالر600السادس

دوالر400السابع

دوالر400الثامن

دوالر5000اإلجمالي

2الموسم

أوروبا والشرق األوسط وشمال إفریقیامجموعة جوائز النھائیات المفتوحة

جائزة إضافیةالجائزةالمركز

یتأھل إلى موسم التحديدوالر900األول

یتأھل إلى موسم التحديدوالر900الثاني

یتأھل إلى موسم التحديدوالر900الثالث

یتأھل إلى موسم التحديدوالر900الرابع

یتأھل إلى موسم التحديدوالر900الخامس

یتأھل إلى موسم التحديدوالر900السادس

یتأھل إلى موسم التحديدوالر900السابع

یتأھل إلى موسم التحديدوالر900الثامن

دوالر700المركز التاسع

دوالر700المركز العاشر
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دوالر700المركز الحادي عشر

دوالر700المركز الثاني عشر

دوالًرا500المركز الثالث عشر

دوالًرا500المركز الرابع عشر

دوالًرا500المركز الخامس عشر

دوالًرا500المركز السادس عشر

دوالر12000اإلجمالي

بدء المواجھة2.11
الدقة في موعد بث المواجھات2.11.1

لمإذا.ESLحددتھالذيالوقتعنالبثخاللالمواجھاتكلبدءموعدتأخیریجبال.ESLتقدرهالذيالوقتفيالبثخاللالمواجھاتكلتبدأأنیجب
.ESLإخطاریجبللعب،مستعًداالعب/فریقیكن

عدم االلتزام بموعد بث المواجھة2.11.2
أوESLبثتإذاغائبین.اعتبارھمسیتمالمرحلة،ھذهوفيالمعلن.البدءوقتفيللعبمستعًداالمشاركینأحدیكنلمإذابسیطةعقوبة)2(نقطتيسُتفرض
الفریق.فیھاتسببالمواجھةبدایةفيتأخیرأيعلىبسیطةعقوبةنقاط)3(ثالثسُتمنحالمواجھة،شركاؤھا

غیاب المشاركین2.11.3
ھذه(ُیقدركاملة.مواجھاتبسلسلةبالفوزالمنافسوسُیكافئغائًبا،ُیعدُّالمقررة،فإنھالمواجھةبدایةبعددقیقة15حتىللعبمستعًداالمشاركینأحدیكنلمإذا

المدة مشرف البث حین ال یظھر الفریق للمواجھة التي ُتبث)

إجراءات المواجھة2.12
وسائط المواجھة2.12.1

إذاالمواجھة.انتھاءبعداألقلعلىأسبوعینلمدةذلك)إلىالتجریبیة/اإلعادات/وماالشاشة/العروض(لقطاتالمواجھةوسائطجمیعالمشاركونیخزنأنیجب
كان ھناك احتجاج على المواجھة، یجب أن یخزن المشاركون التسجیالت لمدة أسبوعین على األقل بعد إنھاء االحتجاج وحلھ.

علىESLإشرافتحتتسجیلھاتمالتيالعروضرفعو/أوتشغیلفيبالحقESLتحتفظذلك.المسؤولینطلبإذاالعروضأواإلعاداتكلإتاحةیجب
اإللكترونیة.ESLمواقع

االحتجاجات على المواجھة2.13
التعریف2.13.1

منوغیرھاصحیحةغیرلعبةإعداداتمثلأشیاءعلىمواجھةخاللحتىاحتجاجتقدیمیتمقدالمواجھة،نتیجةفيتؤثرالتيالمشكالتعلىاالحتجاجیكون
المسائل ذات الصلة. یكون االحتجاج ھو االتصال الرسمي بین األطراف وأي مشرف.

قواعد االحتجاج على مواجھة2.13.2
قولالمناسبة.الوثائقُتقدملمإذااالحتجاجرفضیتمقدحدث.ومتىالخالفحدثوكیفتقدیمھ،سببحولتفصیلیةمعلوماتعلىاالحتجاجیحتويأنیجب
اآلخرالطرفتغلیبأوعقوبةنقاطاكتسابإلىتؤديوقداالحتجاجفيالعدائیةوالرسائلاإلھاناتتبادلتماًمایحظركافًیا.یكونلنفحسبغشاشون""إنھم

على الطرف الذي وجھ اإلھانة.

المقابالت2.14
اتصالمعلوماتتقدیمالفریقعلىیتعینمقابلة.إلجراءمتاًحافریقكلمنمدربأوواحدالعبیكونأنیجب،ESLأعدتھبثفيُتعرضلعبةلكلبالنسبة
المواجھةقبلللمقابالتدائًمامتاحینالفردیونالالعبونیكونأنیجبالمواجھة.بعدللتعلیقمتاًحاالالعبیكونأنأیًضاینبغيالطلب.علىبناءمقابلةإلجراء
وبعدھا.

عرض الفیدیو2.15
البیئةعلىالحفاظیجب،ESLبھاتتحكمالبیئةتجریھاالتيشابھ)ماأوالبارزة،الفیدیومقاطعأوالمقابالت،المثال:سبیل(علىالفیدیومقاطعفي

فيالمثال،سبیل(علىاإلعالناتأوالشعاراتأوالراعیةالجھاتمنأيلعرضیخططالفریقكانإذاللتقدیم.وصالحةونظیفةمحایدةالمرئیةالمحیطة/الخلفیة
لمنتجاتالواضحالترویجُیحظرحالة،أيفيمسبًقا.اإلدارةاتحادقبلمنعلیھاوالموافقةالمقررةاإلعداداتمراجعةیلزمموضوعة)،عناصرأوخلفیةالفتة

الجھات الراعیة (بما في ذلك االستھالك). ال یجوز أبًدا أن تظھر شعارات العالمة التجاریة أكبر من وجوه الالعبین على الشاشة.
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قواعد األحداث3

المعدات3.1
أیًضا.الضوضاءرأستلغيسماعاتتوفیریتمقدالبطولة،ومرحلةاالنضباطعلىبناًءمحمولة.أجھزةدائًماESLتوفر

المالبس3.2
أوالقصیرةالسراویلأنیعني(ھذامغلقةوأحذیةطویلةوسراویلبالفریق،خاًصااللونموحدزًیایرتدونجمیًعاأنھممنالتأكدوالفرقالالعبینعلىیجب

ولكنأدنى)،بحددوالر250(غرامةالقاعدةلھذهالبسیطةاالنتھاكاتعلىعقوباتفرضسیتمالقبعات.مننوعأيارتداءیحظربھما).مسموحغیرالشبشب
قطعةاستبدالقبلمواجھاتھمببدءلالعبینُیسمحلنذلك)،إلىوماآخر،فریقومالبسالُمسيء،المحتوىالحصر،الالمثالسبیل(علىالشدیدةالحاالتفي

تكلفةسُتخصمللقاعدة.وفًقاالملتزمینغیرللمشاركینمناسبةمالبسESLفستوفراإلدارة،قبلمنمناسًباوُیعدممكًنااألمركانإذامشكلة.تمثلالتيالمالبس
المالبس المقدمة من الجائزة المالیة المدفوعة للمشاركین.

ُیعد أي تأخیر ناجم عن تغییر المالبس خطأ الالعبین وسُتفرض علیھ عقوبة وفًقا لقواعد االنضباط.

المسؤولین3.3
یجب إطاعة واتباع تعلیمات المسؤولین دائًما. قد یؤدي عدم فعل ذلك إلى منح نقاط عقوبة.

موجز الالعب والبطولة3.4
باإلنترنتمتصلغیرمحددلحدثالقواعدلدلیلامتداداتُتعدإنھاالبطولة.قبلالبریدعبرالمشاركینإلىسُترسلوثائقھيوالبطولةالالعباختصاصات

وملِزمة بنفس القدر.

القائمة المرجعیة التقنیة3.5
فرضسیتمالمواجھة.بدءقبلللتنافسالمستخدمالنظامنزاھةالعملیةھذهتضمن.ESLلمشرفيالمرجعیةالقائمةعلىالالعبسیوقعاإلعداد،عملیةإكمالبعد

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

االلتزامات اإلعالمیة3.6
مؤتمرأواألطول)،المقابالتوجلساتالمواجھةقبل/بعدالقصیرة(المقابالتالمقابالتمنجزًءایكونواأنیجبالعبمنأكثرأوالعبأنESLقررتإذا

سیتمحیثإلزامي،إعالميیوماألحداثلمعظمسیكونیحضروا.أنویجبذلكرفضلالعبینیمكنفالفیدیو،أوصورالتقاطأوتوقیعجلساتأوصحفي،
الحدث.لعرضESLبواسطةمعھممقابالتوإجراءلھممقاطعوتسجیلللمشاركینصورالتقاط

وجدولھا.ومدتھادقائق5منأكثرتستغرقالتيالنوعھذامناألنشطةطبیعةعلىلالطالعمسبًقااإلعالموسائلجدولالمشاركونسیتلقى

تفویت االلتزامات اإلعالمیة3.6.1
علىمعیاریةعقوباتھيالتالیةالعقوباتالتفاصیل.علىنطاقھایعتمدمالیة.غراماتفرضإلىالمشابھةااللتزاماتأواإلعالمبوسائلااللتزامعدمسیؤدي

الحاالت األكثر شیوًعا:
المالیةالجائزةمن%5+دوالر4000اإلعالمیة:الوسائطلیومالمضبوطالوقتوفيكاملبشكلالحضورعدم●
الظھور بشكل غیر كامل أو متأخًرا أكثر من الالزم عن جلسة توقیع:●

المالیةالجائزةمكاسبمن%0.75+دوالر600التشكیلة:من%30إلى1منتفویت○
المالیةالجائزةمكاسبمن%1+دوالر800التشكیلة:من%50إلى31منتفویت○
المالیةالجائزةمكاسبمن%1.25+دوالر1000التشكیلة:من%70إلى51منتفویت○
المالیةالجائزةمكاسبمن%1.5+دوالر1200التشكیلة:من%99إلى71منتفویت○
المالیةالجائزةمكاسبمن%2.5+دوالر2000التشكیلة:منتفویت100%○

الظھور بشكل غیر كامل أو متأخر أكثر من الالزم عن مؤتمر صحفي:●
المالیةالجائزةمكاسبمن%0.45+دوالًرا360التشكیلة:من%30إلى1منتفویت○
المالیةالجائزةمكاسبمن%0.6+دوالًرا480التشكیلة:من%50إلى31منتفویت○
المالیةالجائزةمكاسبمن%0.75+دوالر600التشكیلة:من%70إلى51منتفویت○
المالیةالجائزةمكاسبمن%0.9+دوالًرا720التشكیلة:من%99إلى71منتفویت○
المالیةالجائزةمكاسبمن%1.5+دوالر1200التشكیلة:منتفویت100%○

بشكلالغراماتتخفیضأیًضایمكنمقبولة.جلسةلحضورالمطلوب/أوالمحتوىلصنعیكفيبمامبكًرالكنمتأخًراالمشاركظھرإذاالغراماتتخفیضیمكن
فقط.ESLسوىھذابشأنالقراراتخاذعملیةفيیشاركلنالعقوبة.تخففظروفعلىإثباتالمشاركقدمإذاأكبر
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مناطق األلعاب3.7
المأكوالت والمشروبات والتدخین والسلوك3.7.1

ُیسمحصارم.بشكلاإللكترونيالتدخینأوالتدخینأیًضایحظرذلك.غیرعناإلعالنیتملمماالبطولةمناطقفيالطعاممننوعأيأكلأوإحضارُیحظر
العالیةالضوضاءإصداریحظرذلك.غیرُیذكرلممافقطالطاولةوتحتESLقدمتھاالتيالزجاجاتأواألكوابفيفقطولكنمشروباتبتناوللالعبین

واستخدام اللغة العدائیة. یجب على المشاركین اتباع قواعد الفندق أو مكان اإلقامة في أثناء الوجود في مناطق التدریب.
یمكن فرض نقاط عقوبة على أي انتھاكات.

وسائط قابلة للحذف3.7.2
ویمنع منًعا باًتا ربط أو استخدام أي وسائط قابلة للنقل على أجھزة البطولة دون سابق فحص والموافقة من مدیري البطولة.

كامیرات أو أجھزة مشابھة3.7.3
بذلكالبطولةمسؤولویسمحلممااللعبمنطقةإلىاإللكترونیة)السجائر(مثلمشابھةأجھزةأوكامیراتأوإلكترونیةأجھزةأيبجلبللمشاركینُیسمحال

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

ذلك.بخالفESLتأذنلممااالفتتاحمراسموخاللالمسرحعلىتسجیالتأيأخذو/أوصوربالتقاطللمشاركینُیسمحال

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

العناصر غیر المستخدمة3.7.4
.ESLوضحتكمابعیًداذلك)إلىوماوالحقائبالمستخدمةغیرالمالبسالمثال،سبیل(علىُملحبشكلالضروریةغیرالعناصرحفظیجب

استخدام األجھزة3.7.5
إلىاالجتماعي)التواصلوسائلتصفح(مثلبھالمصرحغیراألجھزةاستخدامسیؤديفقط.البطولةألغراضESLتقدمھاالتياألجھزةجمیعاستخدامیجب
بسیطة..عقوبة)1(نقطة

حقوق نشر الصور والوسائط األخرى3.8
موقعھاعلىفیدیومقاطعأوصوتیةموادأوفوتوغرافيتصویرموادأياستخدامفيالحقESLتمنحاآلخرینالفریقوأعضاءالالعبینجمیعبمشاركة

اإللكتروني أو ألي غرض ترویجي آخر.
مواجھتھمبدءقبلیوقعوهأنویجبالقراءةأجلمنمسبًقاعلیھسیحصلونالذياإلطالقنموذجمننسختینتوقیعالعبكلعلىیجبذلك،إلىباإلضافة
األولى.

حفل الفائزین3.9
یجب على المشاركین أن یبقوا في منطقة البطولة من أجل حفل الفائزین بعد نھائي البطولة.

ESLوفرتھاالتيالمناطق3.10
ذلك).إلىوماالفندقوغرفالتدریبوغرفالبطولةمناطق(مثلESLوفرتھاالتيالمناطقمنأيفيESLبھاسمحتالتيالتسویقیةباألنشطةإالُیسمحال
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جدول البطولة والتنسیق4

تنسیق البطولة4.1
تجمعمجموعة.لكلالمفتوحةالتأھیلیةالمباریاتفيمقاعد6سُتتاحإذأسابیع،ثالثةلمدةمجموعةكلمنافساتُتقاممنفصلتین.مجموعتینإلىالبطولةتقسیمیتم

النھائیاتإلىأدائھاعلىبناءالنقاطمنقدرأكبرتجمعفرق8أفضلستتأھلالبطولة.فيمركزھامقابلنقاًطاالمفتوحةالتأھیلیةالمباریاتفيتشاركالتيالفرق
والشرقألوروباالحقتاریخفيوالنھائيالتحديوموسمالمفتوحةالنھائیاتحولالمعلوماتمنالمزیدإعالنسیتمبھا.خاصةنھائیاتمجموعةلكلالمفتوحة.

األوسط وشمال أفریقیا. ال یوجد موسم تحٍد في منطقة آسیا والمحیط الھادي وأمریكا الشمالیة.

جدول البطولة4.2
1المجموعة4.2.1

تاریخ البطولةاسم البطولة

2022أبریل119#مفتوحةتأھیلیةمباراة

2022أبریل220#مفتوحةتأھیلیةمباراة

2022أبریل326#مفتوحةتأھیلیةمباراة

2022أبریل427#مفتوحةتأھیلیةمباراة

2022مایو53#مفتوحةتأھیلیةمباراة

2022مایو64#مفتوحةتأھیلیةمباراة

2022مایو12النھائیات المفتوحة

2المجموعة4.2.2

تاریخ البطولةاسم البطولة

2022مایو117#مفتوحةتأھیلیةمباراة

2022مایو218#مفتوحةتأھیلیةمباراة

2022مایو324#مفتوحةتأھیلیةمباراة

2022مایو425#مفتوحةتأھیلیةمباراة

2022مایو531#مفتوحةتأھیلیةمباراة

2022یونیو61#مفتوحةتأھیلیةمباراة

2022یونیو9النھائیات المفتوحة

موسم التحدي4.2.3
ال یسري ھذا الجدول إال على منطقة أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا.

تاریخ البطولةاسم البطولة

2022یونیو128#التحديیوم

2022یونیو230#التحديیوم

2022یولیو35#التحديیوم
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2022یولیو47#التحديیوم

2022یولیو512#التحديیوم

2022یولیو614#التحديیوم

2022یولیو719#التحديیوم

2022یولیو821#التحديیوم

2022أغسطس28-أغسطس24نھائیات التحدي

نظام توزیع النقاط للمباریات التأھیلیة المفتوحة4.3

مقدار النقاطالمركز

100األول

75الثاني

55الثالث - الرابع

35الخامس إلى الثامن

20التاسع إلى السادس عشر

10المركز السابع عشر - المركز الثاني والثالثون

645إلى33منالمراكز

1283إلى65منالمراكز

2560إلى129منالمراكز

قواعد اللعبة الخاصة5

ماھیة المواجھات5.1
سُتقام المواجھات بأشكال مختلفة وفًقا لمرحلة المنافسة. سنضع المفردات والتنسیقات على النحو التالي:

مسبًقا.- ھي مواجھة واحدة ُتلعب في أوضاع وخرائط محددةاللعبة●
Brawlفيالمتاحةالتالیةاللعبأوضاعأحدفيُتلعبمجموعاتخمسأومجموعاتثالثمناألفضلتجمعمواجھةھي-المجموعة● Stars:

جمع النجوم○
جمع الجواھر○
السرقة○
كرة شجار○
منطقة االشتباك○
ضربة قاضیة○

التأھیلیةالمباریاتخاللالبطولة.لمرحلةوفًقامجموعاتخمسأومجموعاتثالثأومجموعةفياألفضلتجمعمباراةھناكستكون-المباراة●
مواجھات.3منالمجموعاتجمیعتتألفالمفتوحة،

.membermailأوDiscordعبروإرسالھمامسبًقاالمحددینوالخریطةالوضعمعرفةدائًماسیتم

األفضل من مجموعة واحدة5.1.1
یعني األفضل من مجموعة واحدة أن الالعبین سیلعبون مجموعة واحدة فقط في الوضع والخریطة المحددین مسبًقا:

المواجھة األولى●
المواجھة الثانیة●
ثالثةمواجھةھناكفستكون،1:1النتیجةانتھتإذا●

16



األفضل من ثالث مجموعات5.1.2
بمجموعتین:فوزهبمجردفائًزاالفریقإعالنویتممجموعات،3حتىسیلعبونالالعبینأنیعني

:1وخریطةوضع-1المجموعة
المواجھة األولى●
المواجھة الثانیة●
ثالثةمواجھةھناكفستكون،1:1النتیجةانتھتإذا●

:2وخریطةوضع-2المجموعة
المواجھة األولى●
المواجھة الثانیة●
ثالثةمواجھةھناكفستكون،1:1النتیجةانتھتإذا●

):1:1المجموعاتنتیجةكانتحالفي(ُتقام3وخریطةوضع-3المجموعة
المواجھة األولى●
المواجھة الثانیة●
ثالثةمواجھةھناكفستكون،1:1النتیجةانتھتإذا●

األفضل من خمس مجموعات5.1.3
مجموعات:بثالثفوزهبمجردفائًزاالفریقإعالنویتممجموعات،5حتىسیلعبونالالعبینأنیعني

:1وخریطةوضع-1المجموعة
المواجھة األولى●
المواجھة الثانیة●
ثالثةمواجھةھناكفستكون،1:1النتیجةانتھتإذا●

:2وخریطةوضع-2المجموعة
المواجھة األولى●
المواجھة الثانیة●
ثالثةمواجھةھناكفستكون،1:1النتیجةانتھتإذا●

:3وخریطةوضع-3المجموعة
المواجھة األولى●
المواجھة الثانیة●
ثالثةمواجھةھناكفستكون،1:1النتیجةانتھتإذا●

مجموعات):بثالثفریقأيفوزعدمحالفي(ُتقام4وخریطةوضع-4المجموعة
المواجھة األولى●
المواجھة الثانیة●
ثالثةمواجھةھناكفستكون،1:1النتیجةانتھتإذا●

مجموعات):بثالثفریقأيفوزعدمحالفي(ُتقام5وخریطةوضع-5المجموعة
المواجھة األولى●
المواجھة الثانیة●
ثالثةمواجھةھناكفستكون،1:1النتیجةانتھتإذا●

الخرائط5.2
Snapdragonقناةعلىوتثبیتھانشرھاسیتمبطولة.كلبدءقبلالخرائطالمشرفینفریقسیرسلبھ.خاصةخرائطعلىلعبةوضعكلیحتوي Pro

SeriesعلىDiscordعبروإرسالھاmembermailالالعبینجمیعإلىESLعلىحسابھمیربطونالذینESLاإللكتروني.بالبرید

الخرائط والطرق التي سیتم استخدامھا خالل المنافسة:
منطقة االشتباك - المواجھات المتوازیة، وحلقة النار، والتنافس المتسارع

الضربة القاضیة - النطاق الذھبي، والفینكس المشتعل، وصخرة بیلي
السرقة - البطاطا المشتعلة، والجسر البعید، والمنطقة اآلمنة

جمع النجوم - الكعكة ذات الطبقات، والنجم المضيء، وموسم الجفاف
كرة شجار - االستاد الخارق، والركلة الساحقة، والمیادین المخادعة

جمع الجواھر - منجم ھاردروك، وكریستال آركید، والصراخ المزدوج

التصنیف5.3
یحددعشوائًیا.الفرقجمیعسُتوضع-خاصتصنیفأيعلىالمفتوحةالتأھیلیةالمباریاتتحتويالوالنھائیات.التحديموسمفيإالالتصنیفقاعدةتنطبقال

التصنیف الترتیب األولي الذي یتلقاه كل فریق قبل بدایة مخطط نھائیات المتحدي. سیتحدد التصنیف بناًء على التصنیف النھائي لكل فریق في موسم التحدي.

طریقة)بأيالفوزأحدھمایحسم(ولمفریقینبینبالتعادلمواجھةانتھاءحالفيبعًضا.بعضھاضدالفرقسجالتخاللمنالتصنیففيروابطبأيُیعتدلن
لھما التصنیف ذاتھ، سیتم تحدید تصنیف الفریقین عن طریق قطعة نقود.
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تغییرات المواجھة5.4
ممكنة.فرصةأقربفيالمعنیینالالعبینجمیعESLسُتخطرمناسًبا.تراهكماالمواجھةبدءموعدتغیرESLلـیجوز

حجم القائمة5.5
سُیسمحالمحددة.النقلفترةغیرفيتغییراتبإجراءُیسمحالبدیل.واحد)1(والعبالنشطةالفریقتشكیلةفيالعبین)3(ثالثةسوىیملكأنللفریقیمكنال

للفرق بإجراء تغییرات كاملة على القائمة بین المجموعات بشرط أال تكون مؤھلة لموسم التحدي.

أقفال القائمة5.6
سیتم تطبیق قفل قائمة الفریق في النھائیات المفتوحة وموسم التحدي ونھائیات التحدي من السلسلة.

سیتم قفل القوائم، ما یمنع حدوث أي تغییرات في القائمة عندما یتقدم فریق إلى النھائیات المفتوحة.
أي فریق یتأھل إلى النھائیات المفتوحة أو موسم / نھائیات التحدي سیتم تطبیق قفلھ في قائمتھ وسُیسمح لھ بإجراء تغییر على قائمة واحدة فقط خالل مدة المسابقة.

عندما یتأھل الفریق إلى النھائیات المفتوحة أو موسم التحدي أو نھائیات التحدي، ستبدأ القواعد التالیة في االنطباق علیھ:
یمكن للفرق إضافة العب واحد فقط●
یمكن أن تستبعد الفرق الالعبین كما تشاء، لكن یجب أن تتكون القائمة من العبین على األقل في جمیع األوقات (حتى بین أیام اللعب)●
أوًال.القائمةمنالعبإزالةدائًماعلیھفسیتعینجدید،العبإضافةویریدالعبین4فریقلدىكانإذا●
الفور.علىالعبإضافةدائًماعلیھفسیتعینالقائمة،منالعبإزالةویریدالعبین3فریقلدىكانإذا●
وقد ُترفض مثل ھذه الطلبات بناء على الوقت وعوامل أخرى.●
ESLصفحةعلىمغلقةالقوائم● Play،أوالً.البطولةإدارةمعالتواصلبعدإالالقائمةعلىالتغییراتإجراءمنالفریقیتمكناللذا
ُیرجىالتغییرات،ھذهمثللتنفیذجمیعھم.أوالفریقفيالعبینأيتغییرمنالمفتوحةالنھائیاتبعدالنھائیاتأوالتحديموسمإلىمؤھلغیرفریقأيسیتمكن

تقدیم تذكرة دعم تطلب إلغاء قفل فریقك إلجراء تغییرات إذا كنت ترغب في االحتفاظ بصفحة الفریق كما ھي.

قواعد داخل اللعبة5.7
اختیار البطل5.7.1

خالل جمیع مراحل الموسم، سُیسمح للفرق بتغییر أبطالھم في الفترات الفاصلة بین المباریات. یمكن لكال الفریقین اختیار البطل ذاتھ.

إصدارات أبطال جدد5.7.2
األبطالسیظللكنالفترة.تلكخاللمتاحینیكونواولنالمحددالمواجھةیومتاریخمن)2(أسبوعینبعدإصدارھمتمالذینالجدداألبطالجمیعتعطیلسیتم
اإلصدار.تاریخمناألقلعلى)2(أسبوعینبعدیحدثآخرمباراةیومأيفيللعبمتاحینالجدد

إیقاف خطورة األبطال5.7.3
إیقافعملیاتإجراءیتمالمواجھة.مدةطوالالفریقینمنأيیدعلىإیقافھمتمالذیناألبطالكلاستخدامیمكنالالمواجھة.مدةطوالبطًالفریقكلسیوقف
Brawlفيالمواجھةطاقةوظیفةباستخداماألبطال Stars.

دعوة المعركة5.7.4
سیتلقى كل فریق دعوتھ تلقائًیا. ال ینبغي على الفرق إنشاء الردھات یدوًیا (مسموح بذلك فقط بقرار اإلدارة).

فقدان اتصال الالعبین5.7.5
الالعبون مسؤولون عن االتصال باإلنترنت، وفي حالة فقدوا االتصال، یجب على فریقھم متابعة المواجھة لتصبح اثنین ضد ثالثة

النتائج5.7.6
نھایةفيشاشةلقطةأخذالفریقینكالعلىیتعینلذلكیدوًیا،تأكیًداالالعبینمنتطلبأنأیًضاالبطولةإلدارةیمكنتلقائًیا.اإللكترونيالموقعإلىالنتائجنقلیتم

احتجاج.تذكرةفتحُیرجىالمواجھة،نتیجةعلىاعتراضلدیككانإذاالحاجة.عندESLموقععلىنرفعھاثمالصحیحة،النتیجةرؤیةمنلنتمكنالمواجھة،
یمكن تجرید كال الالعبین من األھلیة إذا لم یكن ھناك دلیل كاٍف لإلعالن عن الفائز.

التعادل5.7.7
باستخداملالعبینسُیسمحذلك.بخالفالمشرفونیأمرلممااالنتھاء،فورذاتھالوضعلعبإعادةالفرقعلىیجباللعبة،أوضاعمنأيفيالتعادلحالةفي

أبطال مختلفین وقوى نجوم وأدوات مختلفة.

ر الحضور / عدم الحضور5.8 تعذُّ
تذكرةفتحالمنتظرالفریقعلىیجبافتراضیة.خسارةإلىدقیقة15بعدالحضورسیؤديدقیقة).15+البدء(تاریخالمواجھةلحضوردقیقة15العبلكل

فلنما،أمرلتسویةالمغادرةإلىیحتاجلكنھالمناسبالوقتفيالالعبظھرإذااالعتبار،فيالتاليوضعُیرجىاالفتراضي.الفوزنتیجةإقرارلطلباحتجاج
للمواجھة.افتراضیةخسارةإلىاالستثناءھذااستخدامإساءةسیؤديالمواجھة.بدایةوقتمندقیقة15بعدیعدلمإذاحضورعدمأنھعلىذلكاحتسابیتم

ُیرجى فتح تذكرة احتجاج إذا كنت تشعر بأن الالعب یسيء استخدام ھذه القاعدة.
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التنازل / االنسحاب5.9
ESLعلىلدیناالتياالتصالطرقمنأليدقائق10غضونفيیستجیبالولكنھاألقلعلىواحدةمعركةولعبباإلنترنت،متصلفریقوجودحالةفي

Playالبطولة.فيتأھلھعدمإلىیؤديماافتراضًیا،فسیخسرشخصیة)،رسالةأواحتجاج(تذكرة
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انتھاك القواعد والعقوبات وھیئة نزاھة الریاضات اإللكترونیة6
البحثیمكنك.ESLبطوالتجمیععلىتنطبقالھیئةوأنظمةقواعدجمیعأنذلكیعنياإللكترونیة.الریاضاتنزاھةھیئةمنجزًءاوبطوالتھاESLتعتبر
/.https://esic.ggاإللكترونيموقعھمفيعنھا

اإللكتروني.ESICموقعزیارةُیرجىالمفصلةالمعلوماتمنلمزیدالمحظورة.األشیاءعنانطباعإعطاءالتالیةالفرعیةبالفقراتُیقصد

قواعد السلوك6.1
األلعابتمثیلالمشاركینمنمطلوباآلخرین.والالعبینوالشركاءوالمشاھدینوالصحفیینESLممثليمعباحترامالتصرفمشارككلعلىیجب

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

التعاطف: معاملة اآلخرین كما ترید أن ُتعامل.●
النزاھة: كن أمیًنا، التزم، والعب بنزاھة.●
االحترام: أظھر االحترام لجمیع األشخاص اآلخرین، بما في ذلك زمالء الفریق، والمنافسین، وموظفي 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:
واإلعاقة،واإلثنّیة،والعرق،الجنسي،والمیولوالتعبیر،الجنسیة،والھویةبالجنس،یتعلقفیمااللفظياالعتداءأوالمسيءالسلوكأوالكراھیةخطاب●

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 Codeراجعالجید.الریاضيالسلوكعنالمزیدلمعرفةESIC Code of Conductالسلوكلقواعد

والجزاءات المفصلة
الحظرأواألھلیةمنالتجریدالعقوباتتتضمنقدصارمة،انتھاكاتحدوثأوتكرارحالةفيعقوبة.نقاطعلىالحصولإلىھذهالسلوكقواعدانتھاكسیؤدي

المستقبلیة.ESLأحداثمن

الغش6.2
برامج مكافحة الغش6.2.1

أي استخدام للبرمجیات التي یمكن اعتبارھا غًشا محظورة تماًما. تحتفظ إدارة البطولةبالحق في تحدید ما الذي یمكن اعتباره غًشا.

إساءة استخدام المعلومات6.2.2
(مثللعبتكفيخارجیةمصادرمنمعلوماتاستخدامبشأننفسھالشيءوینطبقبالمواجھة،مرتبطینغیرأشخاصمعالتواصلالمواجھةخاللتماًمایحظر

عملیات البث).

عقوبات الغش6.2.3
منحظرهویتمالمالیةجائزتھعنویتخلىأھلیتھ،الالعبسیفقدباطلة.الشكمحل(المواجھات)المواجھة(نتائج)النتیجةستكونحدثفيالغشاكتشافعند

مشددة.ظروفوجودحالةفيأعلىتصبحقدولكنھاأھمیة،ذاتالتخفیفظروفكانتإنالمدة،ھذهتقلأنویمكنعادة.سنوات5لمدةESLمسابقاتجمیع
الغش.یحدثحینماESLحدثمنالفریقسُیستبعدالفریق،منافساتفي

طرق اكتشاف الغش6.2.4
مسبق.إعالمدونأومعومعداتھم،المشاركینلتفتیشمختلفةطرقاستخدامفيبالحقESLتحتفظ

تعاطي المواد المنشطة6.3
رفض الخضوع للفحص6.3.1

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

قائمة المواد المحظورة واألسالیب6.3.2
ھنا:القائمةعلىالعثوریمكن.ESLلبطوالتصالحة)ESIC(اإللكترونیةالریاضاتنزاھةھیئةوضعتھاالتيالمحظورةواألسالیبالموادقائمة

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

األدویة الموصوفة6.3.3
الیومقبلالبطولةإدارةإلىدلیلإرسالعلیھمیجبالمنشطات،لمكافحةالعالمیةالوكالةقائمةعلىالموجودةللمادةصالحةطبیةوصفةالالعبینلدىكانإذا

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 المنشطات6.3.4
حاالت التعاطي الخفیفة سیتم إعطاؤھا إنذار وقد ُیمنح المشارك نقاط عقوبة بسیطة.
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منوحظرالمادةتأثیرتحتتحقیقھاتمالتيالنتائجببطالن)Aderallمثلاألداءتعزیزموادعلىتحتويالتيالمخدراتاستخدام(أيالخطیرةالحاالتستعاقب
األھلیة.منالمشاركتجریدإلىباإلضافةالجائزة،أموالومصادرة)،2-1(سنتینإلىسنة
ستبقىلكنكذلك،حظرعلىالالعبسیحصلاألقل،علىساعة24بـالبطولةمواجھاتمنمواجھةآخرانتھاءبعدالمنشطاتبتعاطيمذنبالالعبأنثبتإن

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 أخرى6.4
فيعلیھاالُمعاقبالموادبینمنتكنلملوحتىاألخرى،المنشطةالمخدراتأوالكحولتأثیرتحتخارجھ،أواإلنترنتعبركانتسواءمباراة،فياالشتراك

القانونمعیتعارضلمإذاالجاریة،البطولةساعاتخارجللكحولالمتوسطباالستھالكللمشاركُیسمحالشدید.العقابإلىیؤديوقدتماًماممنوع4.3.2
المحلي/الوطني.

الرھان6.5
أومقامرین،أومراھنینمعالمشاركةأوالمقامرة،أوالمراھنةفيالمشاركةالمنظماتإدارةأوالموظفینأوالفرقمدیريأوالالعبینمنأيإشراكیجوزال

عام.بشكلESLبطولةأومواجھاتمنأيفيمباشرة،غیرأومباشرةبطریقةسواءالمقامرة،أوالرھانفيتساعدھمأنیمكنمعلوماتبأيأحدأيتزوید
األشخاصلجمیعESLمنافساتجمیعمناألقلعلىسنةلمدةحظرفرضوفوًراالمنظمةإقصاءإلىسیؤديمنظمتكمواجھاتضدمقامرةأورھانأي

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

التالعب بالمنافسة6.6
ُیعدالمنافسة.فيتالعًباُیعدالمواجھةنتیجةعلىالتأثیربھدفESLمعمشتركشخصأيعلىالضغطممارسةأوتھدیداتتوجیھأوالمال/المزایا،عرض

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

العقوبات على التالعب بالمنافسة6.6.1
عنوسیتخلىمؤھل،غیرالالعبسیكونباطلة.الشكمحل(المواجھات)المواجھة(نتائج)نتیجةستكونESLفيبالمنافسةالتالعبمحاولةعنالكشفعند

مالیة.غرامةتطبیقیمكن).2-1(وعامینعامبینتتراوحلمدةESLمسابقاتجمیعمنحظرهویتمالمالیةجائزتھ
المحاولة.حدوثعندESLحدثمنالفریقسُیستبعدالفرق،منافساتفي

التالعب بنتائج المواجھات6.7
عنمواجھةخسارةھوشیوًعااألكثرالمثالالمواجھة.بنتائجتالعًباالمعنیةالبطولةفيفائدةتحققالألغراضمواجھةبنتیجةللتالعبوسیلةأياستخدامُیعد

قصد للتالعب برھان على المواجھة.

العقوبات على التالعب بنتائج المواجھات6.7.1
جائزتھعنویتخلىأھلیتھ،الالعبسیفقدباطلة.المذكورة(المواجھات)المواجھة(نتائج)نتیجةستكون،ESLفيالمواجھاتنتائجفيالتالعبعنالكشفعند

حالةفيأعلىتصبحقدولكنھاأھمیة،ذاتالتخفیفظروفكانتإنالمدة،ھذهتقلأنویمكنعادة.سنوات5لمدةESLمسابقاتجمیعمنحظرهویتمالمالیة
وجود ظروف مشددة. یمكن تطبیق غرامة مالیة.

قیود إصدار العقوبات6.8
للمخالفاتبالنسبةأعوام.10بـالمدةھذهتحددالمواجھات،بنتائجوالتالعبالغشحالةفيالحادث.وقوعبعدالزمنمنمحدودةلمدةالعقوباتإصدارویمكن

5المدةفتصبحاإلقامة...)،أوالجنسیةأوالعمرأو(االسمالقانونیةالناحیةمنالصلةذاتالشخصیةالمعلوماتبشأنالكذبأوالتزویرأوالشخصیةانتحالمثل
سنوات. قد تنتھي صالحیة المخالفات األقل خطورة.

حظر من الناشر أو ھیئة نزاھة الریاضات اإللكترونیة6.9
.ESLبطوالتفياللعبةناشرمنساٍرحظرلدیھمالذینالالعبینمشاركةرفضفيبالحقESLتحتفظ
.ESLفيوتنفیذهESICحظراحترامأیًضاسیتم

انتھاك آداب اإلنترنت6.10
)6(ستةإلى)1(واحدةمنمنحفيسیتسببالقاعدةھذهخرقوعادلة.ریاضیةروًحاالالعبینجمیعیمتلكأنالضروريمنفإنوممتعة،منظمةلعبةأجلمن

مذكورةغیراإلنترنتآدابانتھاكمنأنواععلىعقوباتتعیینلإلدارةیجوزذلك،ومعاألسفل.فيمذكورةتكراًراالمخالفاتوأكثرأھمبسیطة.عقوبةنقاط
صراحة (مثل المضایقة).

السلوك العام6.10.1
یمتنع جمیع المشاركین في جمیع األوقات عن التصرف السیئ أو غیر المرغوب أو السلبي تجاه أي شخص مشارك في البطولة بأي طریقة.

أواالزدراءأوسمعتھإلىباإلساءةبالبطولةمرتبطشخصأليیتسببقدإجراءأياتخاذعدمأوإجراءأيعناألوقاتجمیعفيالمشاركینجمیعیمتنع
الفضیحة أو السخریة أو إفساد العالقات

قنواتو/أوالتصریحاتأوالمقابالتفيمنتجاتھمأووشركاءھاESLتستھدفمھینةتعلیقاتھذایتضمنالمعنیة.األطرافمنأليالتجاریةالقیمةأوالعامة
التواصل االجتماعي.
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اإلھانات6.10.2
اإللكترونيESLموقععلىأیًضالكنالمواجھةأثناءاإلھانةعلىأساسيبشكلھذاینطبق.ESLبـیتعلقفیماتحدثالتياإلھاناتجمیععلىعقوباتسُتفرض

البریدأوالفوریةالدردشةبرامجعلىعقوباتفرضسیتمذلك.).إلىوماواالحتجاجالدعمتذاكرالالعبین،زوارسجالتالمواجھة،علىالتعلیقات(المنتدیات،
واضحة.واألدلةESLبـربطھایمكنكانإذااألخرىالتواصلوسائلأواإللكتروني

أوالالعباستبعادذلكفيبمابكثیرأشدعقوباتإلىالجسديبالعنفالتھدیدأوالمتطرفةالتصریحاتمعخاصبشكلالشدیدةاإلساءةحاالتتؤديأنیمكن
فقدان األھلیة.

أسبوعلمدةاللعبمنأیًضاالفرقمنافساتفيالالعبونُیمنعقدالفرق.رابطةفيالفریقأوالالعبعلىالعقوبةفرضسیتموشدتھااإلھانةلطبیعةوفًقا
مھاجمات أو أكثر.

الرسائل المزعجة6.10.3
.ESLفيمزعجةرسائلأنھاعلىالعدوانیةأوالمسیئةأوالعبثیةللرسائلالمفرطالنشرُیعتبر

إلىوماواالحتجاجالدعموتذاكرالالعبینزوارسجالتالمواجھات،تعلیقات(المنتدیات،اإللكترونيالموقععلىالمزعجةالرسائلإرسالعلىعقوبةسُتفرض
ذلك) بناًء على طبیعة وشدة المخالفة.

الرسائل المزعجة داخل اللعبة6.10.4
موجودةالدردشةخواصجمیععام.بشكلاللعبةمجرىتعطیلأوالمنافسإزعاجبھدفالدردشةخواصاستخدامأُسيءإذابسیطةعقوبةنقاط)3(ثالثسُتمنح

من أجل التواصل بكفاءة مع المنافس ومشرفي المواجھات.

إضرار أو إفساد6.10.5
إفسادھا.أوالمشابھةاألغراضأوالمعداتأواألثاثأوبالغرفاإلضرارإلىبالفعلتؤديأوتتسببقدأشیاءیفعلونالذینالمشاركینعلىغرامةسُتفرض

سُتفرض الغرامة بناًء على تكلفة استعادة الحالة األصلیة، والجھود المبذولة إلصالح المسألة، واإلضرار بالسمعة مع أطراف ثالثة/العامة.

سلوك غیر ریاضي6.11
یجوزذلك،ومعأدناه.مذكورةتكراًراالمخالفاتوأكثرأھمریاضیة.بروحالالعبینجمیعسلوكیّتسمأنالضروريمنفإنوممتعة،منظمةلعبةأجلمن

لإلدارة فرض عقوبات على أي نوع من أنواع السلوك المنافي للروح الریاضیة غیر المذكور صراحًة.

تزویر نتائج المواجھة6.11.1
المواجھة،وسائطتزییفمثلالمواجھةنتیجةیزّورأنأخرىبطرقیحاولأوالمواجھات،صفحةفيالمواجھةإلىزائفةنتائجبإدخالیقومفریقُضبطإذا

والعروضالشاشة،لقطاتالحصر:الالمثالسبیلعلىذلكفيبمامرفوعاتكلھاالمواجھة(وسائطبسیطة.عقوبةنقاط)4(أربعإلىیصلماالفریقفسُیمنح
التجریبیة، والنماذج وما إلى ذلك.)

منتحل الشخصیة/المحتال6.11.2
واقعة.لكلشدیدةعقوبة)1(نقطةأیًضاوسُیمنحأدنى،كحدمواجھاتثالثفيالمشاركةمنالعبشخصیةانتحالأوالتزویرفيمتورطینالعبینأيسُیمنع

خداع المشرفین أو الالعبین6.11.3
بسیطة.عقوبةنقاطأربعإلى)1(نقطةمنبفرضESLمرتبطآخرشخصأيأوالمشرفینأوالمنافسینالالعبینلخداعمحاوالتأيمعاقبةیجوز
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االمتثال لشروط الخدمة7

7.1ESL
واالشتراك.بالتسجیلESLخصوصیةسیاسةوESLاستخدامشروطعلىالالعبینجمیعیوافق

7.2Supercell
المتطلبات.بكلتحتفيحساباتھمأنعلىویؤكدونSupercellبطولةقواعدوSupercellاستخدامشروطعلىالالعبینجمیعیوافقواالشتراكبالتسجیل
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https://account.eslgaming.com/terms-of-use
https://www.eslgaming.com/privacypolicy
https://supercell.com/en/terms-of-service/
https://clashofclans.com/blog/community/supercell-tournament-rules.html


إشعار حقوق النشر8

ESLملكیةھيالوثیقةھذهفيتظھرالتيالمحتویاتجمیع Gaming GmbHالنسخأوبھالمصرحغیرالتوزیعیشكلقدالمالك.منبإذناستخدامھایتمأو
صورة،أومحاكاةأونصأورسمأوتجاریةصورةأيالحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبماالوثیقة،ھذهفيالواردةللمادةآخراستخدامأيأوالتغییرأو

خرًقا لقوانین حقوق النشر والعالمات التجاریة، ویمكن محاكمتھم بموجب القانون الجنائي و/أو القانون المدني.

أذوناتدونالشخصي،االستخدامباستثناءاسترجاع،نظامأوبیاناتقاعدةفيتخزینھأووسیلةبأيأوشكلبأيالوثیقةھذهمحتوىمنجزءنسخیجوزال
ESLمنمكتوبة Gaming GmbH.

ESLتتحملالعلمنا.حدعلىدقیقةالوثیقةھذهفيالمحتویاتجمیع Gaming GmbHالمحتوىتغییرفيبالحقنحتفظإغفال.أوخطأأيعنمسؤولیةأي
esl-one.comوintelextrememasters.comوeslameing.comالحصر،الالمثالسبیلعلىذلكفي(بمااإللكترونيموقعناعلىوالملفات

وجمیع النطاقات الفرعیة) في أي وقت دون إشعار أو إخطار مسبق.
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