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مقدمة

Spliningمسابقةفيمشاركتھاعنداألوقاتجمیعفياتباعھایجبالتيالقواعدالوثیقةھذهتحدد Pro
Series.موضح.ھوكماالقواعدبھذهااللتزامعدممعاقبةیجوز

یدعمھاالالتيالمقرراتوأناألخیرةالكلمةعلىتحتويالتيالبطولةإدارةتكونمادائًماأنھنتذكرأنیجب
العادلاللعبعلىللحفاظقصوىحاالتفيتتخذقدالداخلي،الكتابھذافيمفصلةأوالتحدید،وجھعلى

والحسابات الریاضیة.

لجعلھاجھدناقصارىوسنبذلللمشاركة،ممتعةمنافسةتصادعأومتفرعةأومشاركاتتكونأنESLفينأمل
منافسة عادلة وممتعة ومثیرة لجمیع المشاركین.

باألصالة
ESLموظفي
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التعاریف1

نطاق الصالحیة1.1
ESLبواسطةاإللكترونیةالریاضیةالبطوالتمنكجزءالحدثُیدار Gaming GmbH.

ھذا ھو دلیل القواعد األساسي المعمول بھ للحدث، وللمشاركین بھ، ولجمیع المواجھات في نطاق الحدث. یقر المشارك بمشاركتھ بأنھ یفھم جمیع القواعد ویقبلھا.

المنطقة1.2
Snapdragonأحداثإلىبالنسبة Pro SeriesفيClash of Clans،یلي:كمارئیسیةمناطق2إلىُیقسمالعالمفإن
أمریكا الشمالیة: الوالیات المتحدة األمریكیة، وكندا، وجامایكا، والمكسیك، وبورتوریكو●
مصر،الدنمارك،التشیك،جمھوریةقبرص،كرواتیا،بلغاریا،والھرسك،البوسنةبلجیكا،البحرین،النمسا،أندورا،الجزائر،ألبانیا،أوروبادول●

إیطالیا،إسرائیل،إیرلنداالعراق،أیسلنداالمجر،الفاتیكان)،(دولةالرسوليالكرسيالیونان،طارق،جبلألمانیا،جورجیا،فرنسا،فنلندا،إستونیا،
الجبلموناكو،مولدوفا،مالطا،لوكسمبورغ،لیتوانیا،لیختنشتاین،اللیبیة،العربیةالجماھیریةلبنان،التفیا،قیرغیزستان،الكویت،كازاخستان،األردن،
صربیا،السعودیة،العربیةالمملكةرومانیا،قطر،البرتغال،بولندا،(المحتلة)،الفلسطینیةاألراضيعمان،النرویج،ھولندا،المغرب،األسود،

المتحدة،المملكةالمتحدة،العربیةاإلماراتأوكرانیا،تركمانستان،تركیا،تونس،طاجیكستان،سویسرا،السوید،إسبانیا،سلوفینیا،سلوفاكیا،
أوزبكستان والیمن

الخصوصیة1.3
الشخصیةالالعبمعلوماتتخزینسیتمالجوائز.وتقدیموالتنظیمالمواجھاتفيالمشاركةأجلمنوتخزینھاومعالجتھاالشخصیةالالعببیاناتجمعسیتم
الشخصیةمعلوماتھمستجمعESLبأنالالعبینجمیعإخطاریتمالقانونیة.المتطلباتالستیفاءالداخلیةاإلجراءاتأوللسیاساتوفًقا25.03.2023حتى

كمعالجات البیانات وعن قوانین الخصوصیة المعمول بھا لكل بلد مشارك.

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

العقوبات1.4
تعاریف ونطاق العقوبات1.4.1

العب/فریقتوقیفأوافتراضیة،خسائرأومالیة،غراماتأوشدیدة،أوبسیطةعقوبةنقاطتكونوقد.ESLفيالقواعدانتھاكاتعلىالعقوباتُتفرض
وسیتمبالبریدالعقوبةعلىالمشاركینإطالعوسیتمالعقوبات.تلكمنأكثرأواثنینمنتركیباتتكونماوغالًباالنظر،قیدالواقعةحسبإقصاءهأو

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

نقاط عقوبة ثانویة1.4.1.1
حسابعنالمعلوماتكفایةعدمأوالبیاناتكفایةعدمأوالمطلوبةالتواصلوسائلتحمیلعدممثلالصغیرةللحوادثبسیطةجزائیةنقاطإعطاءیتم

أوالفریقعلیھاحصلالتياإلجمالیةالجائزةمن)%1(واحدةمئویةنسبةمنجزئیةتخصمنقطةكلوھكذا.الصلة،ذاتالموادمنغیرھاأوفریق
الالعب في المنافسة.

نقاط العقاب الرئیسیة1.4.1.2
كلذلك.إلىوماالمتكررةالقواعدإلغاءأوالتطابقمعالتطابقإظھاردونوذلكالمعدادات،خداعمثلالكبرىللحوادثكبیرةجزریةنقاطإعطاءیتم

المنافسة.لھذهالممنوحةاألموالإجماليمن)%10(المائةفيعشرةعلىیحتوياإلعدامعقوبةعلىخصم

الغرامات النقدیة1.4.1.3
المحددةالجلساتأوالصحفیة/اإلعالمیة،المواعیدمثلبالبطولةمباشربشكلترتبطالالتيبااللتزاماتالوفاءفيالفشلعندالنقدیةالغراماتُتفرض

لتفاعل المعجبین.

1.4.1.4Bansالتعلیق/
منظمة.أوالعبأليإمامنحھمیمكناستخدامھ.أوبھمسموحغیرالعباستغاللمثلالخطورةشدیدةلحوادثالتعلیقأوBansمنحیتم

إخالء األھلیة1.4.1.5
أجلمنجمعھاتمالتياألموالجمیعأموالبمصادرةالمؤّھلغیرالمشاركقامفقدحدة.األكثرالقواعدانتھاكحاالتفياألھلیةعدمسیحدث

المنافسة في المسألة ومنحھا حتى نھایة تلك المنافسة. في مسابقات الفریق، تم حظر المنظمة وجمیع أعضائھا حتى نھایة تلك المنافسة.

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

مزیج من العقوبات1.4.2
األسالیب المنصوص علیھا في القائمة غیر حصریة ویمكن تقدیمھا باالقتران كما ھو موضح في إدارة البطولة.

العقوبات على الجرائم المتكررة1.4.3
القسمفيالمذكورمنحدةأكثربشكلالمخالفاتتكرارعلىسُیعاقبمرة.ألولالمخالفاتمرتكبيعلىالدلیلھذافيالمبینةالعقوباتجمیعتنطبق

المختص بھذه القواعد عادًة، بما یتناسب مع العقوبة المذكورة ھناك.
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ESLخارجالعقوباتونقاطللعبةالشاملالحظر1.4.4
بعضتنطبققدمسمى.أيتحتالمطورالناشر/قبلمنالعقوبةُتفرضعندماإالعلیھاعادةESLخارجالعقابونقاطالبطولةمنالحظرینطبقال

االستثناءات حسب تقدیر فریق اإلدارة.

مطابقات حیة1.5
شریكأوESLبواسطةللبثمطابقاتأواالستودیوفيوالمطابقاتاألحداثخاللعامموقعفيیحدثالذيالتطابقإلىالحیة”“الخطاماتمصطلحیشیر

رسمي.

األنظمة1.6
Snapdragonفيحالًیاالمعروضةاأللعاب Pro Series:ھي

●Clash of Clans
●Brawl Stars
●PUBG Mobile
●Asphalt 9
●Clash Royale
●Free Fire
●Legends of Runeterra

قد تكون ھناك ألعاب جانبیة أو ألعاب جدیدة تتم إضافتھا إلى أي نقطة.

منظمة البطولة1.7
ESLبواسطةESLتعمل.ESLبواسطةالحدثتنظیمیتم Gaming GmbH.

ESPفیشGmbH
Schanzenstr. 23

51063Köln
ألمانیا

https://www.eslgaming.com/

أحكام عامة2

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

یجب أن یحمل جمیع الالعبین وثائق سفر صالحة جاھزة لالستخدام (مثل التأشیرات إذا لزم األمر) قبل المشاركة●
الموسممناألولىالبطولةبدایةمنأكبرأوعاًما16الموسمفيالالعبینجمیعتكونأنیجب●
ESLمنصةعلىالالعبینجمیعتسجیلیجب● Play
یجب أن یجتاز جمیع الالعبین التحقق من اللعب النزیھ، والمشاركة بحسابات نظیفة، والتحلي بالروح الریاضیة الجیدة●

Snapdragonلـالمؤھلةالمتطلباتكلأوأليفریقاستیفاءعدمحالةفيمؤھلة.غیرتعتبرفسوفالمتطلباتبھذهتفيالكنتإذا Mobile Challenge
Snapdragonلتحديمؤھالًمافریقكانإذامكانھ.الترتیبفيالتاليالفریقویأخذالفریقُیستبعدوكلھا، Mobile Challengeالمواجھاتخاللمن

إذاواحدة.مرةإالالعبأوفریقیتأھلأنیمكنال.2#الھرمیةالمواجھاتفيأعضائھوكلالفریقیشاركأنیمكنفالمفتوح،نھائيأولأو1#الھرمیة
Snapdragonلـمؤھًاللیسلكنھاألولالمفتوحالنھائيإلىفریقوصل Mobile Challenge،2#الھرمیةالمواجھاتإلىاالنضمامفيالحقفلھ.

القیود اإلقلیمیة على المشاركین2.1.1
ال یجوز ألي فریق أو أي العب أن یسعى للحصول على نفس الحدث من أكثر من بلد أو منطقة.

بلد المنزل/المنطقة2.1.2
-األجلطویلةاإلقامةبإثباتیتعلقفیمااألجلطویلةتأشیرةأوقانونيبتسجیل(المثبتالرئیسيإقامتھمكانفیھیوجدالذيالبلدھوللمشاركاألمالبلد

بمجردولكن،ESLلـحدثلكلأخرىمرةالقرارھذااتخاذیمكنمنھا.المفعولساريسفرجوازیحملالذيالبلدأوتكفي)الیوًما90لمدةالتأشیرات
اتخاذه سیكون نھائًیا وال رجعة فیھ لذلك الحدث والمواجھات المؤھلة لھ.

رفض المشاركة2.2
وحذر.سببأليالعبأوفریقأيمشاركةرفضفيبالحقESLتحتفظ
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تغییرات القواعد2.3
دلیلمعحتىتتعارضأحكامإصدارفيبالحقESLتحتفظالالعبین.إلىمسبقإشعاردونأومعالقواعددلیلعلىتعدیالتإجراءفيبالحقESLتحتفظ

تحدثقدالتيوالنزاعاتالحاالتلجمیعالقرارصناعھمالبطولةمدیروالریاضیة.والروحالنزیھاللعبعلىللحفاظالقصوى،الحاالتفيھذاالقواعد
ولیست مكتوبة في دلیل القواعد ھذا.

صالحیة القواعد2.4
ھذاأحكاممنآخرحكمأيصالحیةعلىیؤثرالفھذاقضائیة،والیةأيفيللتنفیذقابلغیرأوللتنفیذقابلغیرأوقانونيغیرالكتابھذامنحكمكانإذا

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

اتفاقات إضافیة2.5
ESLتعارضالفرق.أوالفردیینالالعبینبینتتمالتياالتفاقیاتھذهمنأيإنفاذعلىتوافقوالإضافیةاتفاقیاتأيعنالمسؤولیةESLإدارةتتحملال

الظروف.منظرفأيتحتESLقواعددلیلمعتتعارضالتيباالتفاقیاتُیسمحوالاالتفاقیات،ھذهمثلإبرامبشدة

التواصل2.6
2.6.1Discord

Snapdragonلـالرئیسیةالرسمیةالتواصلطریقة Pro SeriesھيDiscord.إعالناتأيتفّوتالحتىمنتظمبشكلخادمنامنالتحققمنتأكد
مھمة من االتحاد.

السریة2.7
نشریحظرللغایة.سرًیاالبطولةومدیريمسؤوليمعأخرىمراسالتأيأوالمناقشاتأوالمواجھات،قنواتأواإللكتروني،بالبریدالمراسالتمحتوىُیعد
اإلدارة.ESLمنخطیةموافقةدونالموادھذه

تفاصیل الالعب2.8
المیالدوتاریخاالتصالوتفاصیلالكاملاالسمالحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبماالمطلوبةالمعلوماتجمیعإرسالالالعبینعلىیجبالطلب،عند

والعناوین والصور.

حسابات اللعبة2.9
إنشاءعلیكفسیتعین،ESLبـخاصلعبحسابلدیكیكنلمإذابھ.الخاصESLتعریفملفعلىبھالخاصةاللعبةحساباتالعبكلیدخلأنیجب

واحد قبل ربط حسابات اللعبة.

اللعب مع حسابات لعبة غیر صحیحة2.9.1
منالخروجإلىصحیحغیراللعبةحساباستخدامیؤديقدلالعبین.ESLبحسابالمرتبطالحسابعنمختلفلعبةبحساباللعبالالعبینعلىیحظر

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

حسابات الفرق2.10
أسماء الفرق2.10.1

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 الفرق2.10.2
الحصر:الالمثالسبیلعلىھذایتضمنالتغییرات.بإجراءالسماحقبلESLإدارةعلیھاتوافقأنیجبالفریقحسابفيتغییراتأي

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

قیود الجھة الراعیة2.11
محتوى معین2.11.1

والمنتجاتالمواضیعمنغیرھاأوالمخدراتتعاطيأواإلباحیةبالموادواسعنطاقعلىأووحدھمالمعروفینالشركاءأوالراعیةبالجھاتمسموحغیر
.ESLفيبالبالغین/الراشدینالخاصة

بدء مباراة2.12
التطابقات المستخدمة في البث2.12.1

تحددهالذيالوقتمنالحقوقتفيالبثخاللالمطابقاتجمیعتبدأأنیجب.ESLلتقدیروفًقاتعلیقھا،عندالبثخاللالمطابقاتجمیعتبدأأنیجب
ESL.إخطاریجبللطلب،مستعدافریق/فریقیكنلمإذاESP.
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عدم السماح بقراءة لمطابقة البث2.12.2
إذاعرض.عدممنحسیتمالمرحلة،ھذهوفيالمعلن.البدءوقتفيللعبمستعدینالمشاركینأحدیكنلمإذاالقصرعقوبةنقاطمن)2(اثنینمنحیمكن
الفریق.فیھاتسببالمواجھةبدایةفيتأخیرأيعلىبسیطةعقوبةنقاط)3(ثالثسُتمنحالمواجھة،شركاؤھاأوESLبثت

ال یظھر المشاركون2.12.3
(ُیقدركاملة.مواجھاتبسلسلةبالفوزالمنافسوسُیكافئغائًبا،ُیعدُّالمقررة،فإنھالمواجھةبدایةبعددقیقة15حتىللعبمستعًداالمشاركینأحدیكنلمإذا

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

مطابقة اإلجراءات2.13
مطابقة الوسائط2.13.1

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

اإللكترونیة،المواقععلىESLمواقعتحمیلو/أواللعبفيبالحقESLتحتفظالمسؤولین.منطلبإذاالمتماثلالنسخأوالدفعاتجمیعإتاحةیجب
.ESLترتیبفيالمسجلةالدفعاتجمیع

مطابقة االحتجاجات2.14
التعریف2.14.1

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

قواعد االحتجاج على المواجھة2.14.2
احتجاجرفضیتمقداالختالف.یحدثوعندماحدثقداالختالفكانوكیفاالحتجاج،تقدیمسببحولتفصیلیةمعلوماتعلىاالحتجاجیحتويأنیجب

االحتجاجأنأوجزائیةنقاطفرضإلىتؤديوقدوالھواء،العزلعلىصارًماحظراویحظر“بشش”.بسیطةكلمةتقوملنالمناسبة.الوثائقتقدملمإذا
ضد الطرف العازل.

مطابقة البث2.15
الحقوق2.15.1

ESLتمتلك Gaming GmbHبثحقوقجمیعESL.بثالحصر:الالمثالسبیلعلىھذایتضمنshoutcast،تفاعلبث(مثلالفیدیوبثأو
الالعبین)، أو اإلعادات، أو العروض التجریبیة، أو البث التلفزیوني.

التنازل عن ھذه الحقوق2.15.2
ESLلـیحق Gaming GmbHترتیبیجبكانالحاالت،ھذهوفيأنفسھم.للمشاركینأوثالثلطرفمواجھاتعدةأومواجھةبثحقوقمنح

المباراة.بدءقبلESLبرامجتوزیعفریقباستخدامالبرامج

مسؤولیة الالعب2.15.3
مشرفإالالبثیرفضأنیمكنالالمواجھة.بثطریقةیختارواأنیمكنوالالمعتمدة،ESLبثقنواتعلىمواجھاتھمبثرفضلالعبینیمكنال

رئیسي. یوافق الالعب على توفیر إقامة كافیة حتى یتم بث المباریات.

الموافقة على الدفق/إعادة اإلرسال2.15.4
SnapdragonمنأجزاءأيبثإعادةأوبثفيیرغبونالذینالمجتمعأفرادأوالبثمقدموأوالالعبینفيESLموظفوسُیدقق Pro Seriesمع
ESL،أوالتیاراتبمراحلالتالعبیتمعندماھذهالسلوكبمدونةوالمحتوىالدفقأجھزةجمیعستلتزمللتوقیع.المناسبةالسلوكقواعدمدونةوسیمنحون

الصلة.ذاتESLأحداثبجمیعالتالعب

لطلب اإلذن بأن یصبح أحد محركات المحتوى المعتمد، یرجى إرسال رسالة برید إلكتروني إلى عنوان البرید اإللكتروني التالي بناًء على منطقتك:

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

الخدمة.شروطأوالسلوكقواعدانتھاكبسببفردأيمنالموافقةھذهرفعفيبالحقESLتحتفظ

المقابالت2.16
اتصالمعلوماتتقدیمالفریقعلىیتعینمقابلة.إلجراءمتاًحافریقكلمنمدربأوواحدالعبیكونأنیجب،ESLأعدتھبثفيُتعرضلعبةلكلبالنسبة
قبلللمقابالتدائًمامتاحینالفردیونالالعبونیكونأنیجبالمواجھة.بعدللتعلیقمتاًحاالالعبیكونأنأیًضاینبغيالطلب.علىبناءمقابلةإلجراء

المواجھة وبعدھا.
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عرض الفیدیو2.17
البیئةعلىالحفاظیجب،ESLبھاتتحكمالبیئةتجریھاالتيشابھ)ماأوالبارزة،الفیدیومقاطعأوالمقابالت،المثال:سبیل(علىالفیدیومقاطعفي

المثال،سبیل(علىاإلعالناتأوالشعاراتأوالراعیةالجھاتمنأيلعرضیخططالفریقكانإذاللتقدیم.وصالحةونظیفةمحایدةالمرئیةالمحیطة/الخلفیة
الواضحالترویجُیحظرحالة،أيفيمسبًقا.اإلدارةاتحادقبلمنعلیھاوالموافقةالمقررةاإلعداداتمراجعةیلزمموضوعة)،عناصرأوخلفیةالفتةفي

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

قواعد البطولة3

حجم الفریق3.1
البدالء.الالعبینمن)2(واثنینالنشطةالفریقتشكیلةفيالعبین)5(خمسةسوىیملكأنللفریقیمكنال

قفل القائمة3.2
Snapdragonكاملوكذلكالھرمیتینالبطولتینمنكلمدةطوالتسجیلھمفورالفرقعلىالقائمةقفلسُیطبق Mobile Challenge.

تغییر القائمة3.3

فترة النقل المحددة3.3.1
التالیة.التواریخخالل)1(واحدقائمةتغییربإجراءللفرقسُیسمحالمحددة.النقلفترةغیرفيتغییراتبإجراءُیسمحال
یونیو.14إلىیونیو6منأفریقیا:وشمالاألوسطوالشرقأوروبا●
یونیو.16إلىیونیو6منالشمالیة:أمریكا●

تعریفات تغییر القائمة3.3.2
Snapdragonلـمافریقیتأھلعندما Mobile Challenge،علیھم:تطبقأنفيالتالیةالقواعدتبدأ

فقطموسمكلفي)1(واحدالعبإضافةللفرقیمكن●
اللعب)أیامبین(حتىاألوقاتجمیعفياألقلعلىالعبین4منالقائمةتتكونأنیجبولكنبحریة،الالعبینالفرقتستبعدأنیمكن●
أوًال.أحدھمإزالةدائًماعلیھفسیتعینجدید،العبإضافةویریدالعبین7فریقلدىكانإذا●
الفور.علىالعبإضافةدائًماعلیھفسیتعینالالعبین،أحدإزالةویریدالعبین5فریقلدىكانإذا●
وقد ُترفض مثل ھذه الطلبات بناء على الوقت وعوامل أخرى.●
ESLصفحةعلىمغلقةالقوائم● Play،أوالً.البطولةإدارةمعالتواصلبعدإالالقائمةعلىالتغییراتإجراءمنالفریقیتمكناللذا

Snapdragonلـیتأھللمفریقأيسیتمكن Mobile Challengeمنأيتغییرمن،1#المفتوحالنھائيأو1#المفتوحةالھرمیةالمواجھاتبعد
ESLعلىجدیدفریقتكوینیرجىالقائمة،تغییراتأجلمنكلھم.أوالفریقفيالالعبین Playالمواجھاتفياالشتراكوتسجیلالجدیدةبالقائمة
بصفحةاالحتفاظفيترغبكنتإذاالتغییراتإلجراءفریقكقفلإلغاءتطلبدعمتذكرةإرسالأیًضایمكنكالجدید.الفریقذلكباستخدام2#الھرمیة

الفریق كما ھي.

تغییر حساب اللعبة3.4
إدارةمنإذندونالحساباتفيالتغییراتعلىعقوباتُتفرضقدالسلسلة.فيمشاركتھمبدءبمجردبحریةالحساباتالحسابات/أسماءتغییرلالعبینیجوزال

البطولة.
قد تقرر إدارة البطولة في حاالت خاصة السماح بتغییرات الحساب/االسم إذا تم إرسال طلب عبر تذكرة دعم.

تحتفظ إدارة البطولة بالحق في إجراء تعدیالت على الحسابات/األسماء مع أو دون إشعار مسبق إلى الالعبین وفًقا للمبادئ التوجیھیة للسلسلة.

استخدام بطاقات ھویات الالعبین الصحیحة3.5
ESLحسابعلىبھمالخاصةالحقیقیةالالعبھویةبطاقةوربطاالشتراكتسجیلالالعبینجمیععلىیجب Playبدالالتسجیل.عندأوالتسجیلقبللدیھم

إلىالقاعدةھذهاتباععدمیؤديقدالبطولة.بدایةقبلدعمتذكرةخاللمناللعبةداخلوالبیاناتالمسجلةالبیاناتبینتضارباتأليالبطولةإدارةاعتمادمن
أدنى.بحدفردیةحسابات5ذويفردیینالعبین5إلىالمشاركةالفرقجمیعتحتاجاإلقصاء.

بعد قبول الالعبین في المواجھات الھرمیة لن ُیسمح لھم بتغییر بطاقات ھویاتھم.

عشائر الفرق3.6
Snapdragonفيالمشاركةالعشائرمنفقطواحدةلعشیرةباالنضمامالالعبینلجمیعُیسمح Pro Series.متعددةعشائرفيالمشاركونیكونأنیجوز
Snapdragonفيمشاركةغیراإلضافیةالعشائرتلكتكونأالشریطةاللعبةداخل Pro Series.فترةخاللجدیدفریقیختارھمالذینلالعبینُیسمح

النقل باالنضمام إلى عشائرھم الجدیدة، ولكن یجب أن یتركوا أي عشائر شاركوا معھا سابًقا.
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تغییر العشیرة3.7
ال یجوز لالعبین والفرق تغییر العشائر بحریة بمجرد بدء مشاركتھم في السلسلة. قد ُتفرض عقوبات على التغییرات في العشیرة دون إذن من إدارة البطولة.

قد تقرر إدارة البطولة في حاالت خاصة السماح بالحساب/االسم إذا تم إرسال طلب عبر تذكرة دعم.
تحتفظ إدارة البطولة بالحق في إجراء تعدیالت على العشائر/األسماء مع أو دون إشعار مسبق إلى الالعبین وفًقا للمبادئ التوجیھیة للسلسلة.

مطابقة التغییرات3.8
ممكنة.فرصةأقربفيالمعنیینالالعبینجمیعESLسُتخطرالخاص.تقدیرھاحسبالمواجھةبدءوقتأوالموعدESLتؤجلقد

المعلقون والمذیعون3.9
یجب على الفرق السماح للمعلقین والمذیعین في عشائرھم إذا ُطلب منھم.

التصنیف3.10
مراحللجمیعالتصنیفسیكونآخر.فریقمعمطابقتھتتمحتىالبطولةمراحلمنمرحلةكلبدایةقبلفریقكلیتلقاهالذياألوليالترتیبالتصنیفیحدد

الفریقسیحصلالمثال،سبیلعلىالحالیة.التصنیفاتفيالفرقمراكزعلىبناًءللبطولةاألخرىالمراحلجمیعفيالتصنیفسُیحددعشوائًیا.المبدئیةالتأھیل
ممكن.تصنیفرقمأسوأالتأھیلفياألخیرالفریقوسیتلقى)،1(ممكنتصنیفرقمأفضلعلىاألولىالتأھیلیةالمواجھةفيالفائز

التحدیات الھرمیة3.11

نوع التحدي الھرمي3.11.1
ال یمكن لعب المواجھات الھرمیة إال عبر خیار المتحدي الفوري.

قیود التحدي الھرمي3.11.2
إلىآخرتحٍدمواجھةفيبالفعلالفریقلعببسببمواجھةحضورفياإلخفاقسیؤديمرة.كلفيمفتوح)1(واحدتحٍدعلىفریقكلیحصلأنیمكن

خسارة افتراضیة.

نشر ضربات وتخطیطات القاعدة3.12
Openمرحلةأثناء Ladderالمثالسبیلعلىیشملوھذامنھم.مسبقةكتابیةموافقةدونلخصمكالقاعدةتخطیطأو/وضرباتكنشرُیحظرالبطولة،من

الخاصة.والرسائلDiscordوYouTubeوTwitterعبرنشرهالحصرال

ESLمباراةصفحةفيالتعلیقاتقسمفيوتقدیمھاالكتابیةالموافقةطلبیجب Play.

سیؤدي عدم االلتزام بھذه القاعدة إلى خسارة افتراضیة لجمیع المباریات التي لم یتم استیفاء ھذا المطلب فیھا. في الحاالت الشدیدة ، یمكن زیادة العقوبة.

الجدول4

1الموسم4.1

1#المفتوحةالتأھیلیةالھرمیةالمباریات4.1.1
وجمعة.وخمیسثالثاءیومكلفيأبریل29حتىأبریل12منالمفتوحةالھرمیةالمواجھاتمنأسابیع3

1#المفتوحةالنھائیات4.1.2
مایو.8فيالمزدوجاإلقصاءمجموعةمنواحدیوم

2#المفتوحةالتأھیلیةالھرمیةالمباریات4.1.3
وجمعة.وخمیسثالثاءیومكلفيمایو26حتىمایو10منالمفتوحةالھرمیةالمواجھاتمنأسابیع3

Openمناألخیراألسبوعأثناء Ladder (األربعاء).مایو25یومإلى(الجمعة)مایو27مناللعبیومنقلسیتم#2

2#المفتوحةالنھائیات4.1.4
یونیو.5فيالمزدوجاإلقصاءمجموعةمنواحدیوم
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موسم التحدي4.1.5

أوروبا والشرق األوسط وشمال إفریقیا4.1.5.1
یولیو.6حتىیونیو15منالكلضدالكلدوريمنأسابیع4

أمریكا الشمالیة4.1.5.2
یولیو.8حتىیونیو17منالكلضدالكلدوريمنأسابیع4

نھائیات التحدي4.1.6
سیتم اإلعالن عن المزید من المعلومات في وقت الحق.

1الموسمتصفیةبطولة4.1.7
سیتم إعالن المزید من المعلومات في تاریخ الحق.

2الموسم4.2

1مؤھالت:الخمول#افتح4.2.1
وجمعة.وخمیسثالثاءیومكلفيأكتوبر21حتىأكتوبر4منالمفتوحةالھرمیةالمواجھاتمنأسابیع3

1رقمالمفتوحةالفواصل4.2.2

أمریكا الشمالیة4.2.2.1
أكتوبر.30فيالمزدوجاإلقصاءمجموعةمنواحدیوم

أوروبا والشرق األوسط وشمال إفریقیا4.2.2.2
أكتوبر.30فيالفردياإلقصاءمجموعةمنواحدیوم

2مؤھالت:الخمول#افتح4.2.3
وجمعة.وخمیسثالثاءیومكلفينوفمبر18حتىنوفمبر1منالمفتوحةالھرمیةالمواجھاتمنأسابیع3

2رقمالمفتوحةالفواصل4.2.4

أمریكا الشمالیة4.2.4.1
نوفمبر.27فيالمزدوجاإلقصاءمجموعةمنواحدیوم

MENAأوروبا-4.2.4.2
نوفمبر.27فيالفردياإلقصاءمجموعةمنواحدیوم

موسم التحدي4.2.5

أمریكا الشمالیة4.2.5.1
ینایر.18حتىدیسمبر7منالكلضدالكلدوريمنأسابیع4

MENAأوروبا-4.2.5.2
المفتوحة.النھائیاتمعاألقساموستنتھيتحٍدموسمإفریقیاوشمالاألوسطوالشرقأوروبالمنطقةیكونلن،2الموسمفي

نقود التحدي4.2.6
سیتم إعالن المزید من المعلومات في تاریخ الحق.
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تنسیق5

المباریات التأھیلیة المفتوحة5.1
جمیعتبدأاألسبوع.فيمباریاتأیام3بھاأسابیع3لمدةھرمیةمواجھاتمنھماكلسیكونمنفصلین.ھرمیةمواجھاتموسميفيالتنافسمنالفرقستتمكن

موضحھوكماالموسمفياألكثرالنقاطمعالفرقستتقدمالمرحلة.طوالوالخسارةالفوزعلىبناًءالھرميالنظامفيوستتحركھرمیةنقطة1000معالفرق
أدناه.

بھا.الخاصالمفتوحللنھائيفرق8ھرمیةمواجھةكلوستؤھلمباشرة،التحديموسمإلىفریقینالھرمیةالمواجھاتموسميسیؤھل،1الموسمفي

للنھائيفرق8ھرمیةمواجھةكلوستؤھلمباشرة،التحديموسمإلىفریقینالھرمیةالمواجھاتموسميسیؤھلالشمالیةأمریكاإلىبالنسبة،2الموسمفي
المفتوح الخاص بھا.

للنھائيفرق8الھرمیةالمواجھاتموسميفسیؤھلأفریقیا،وشمالاألوسطوالشرقأوروبامنطقةإلىبالنسبة2الموسمفيتحٍدموسمھناكیكونلنأنھبما
المفتوح الخاص بھا.

مراكز المباریات الھرمیة التأھیلیة المفتوحة5.1.1

الجائزةاإلیداع

مؤھل تلقائًیا لمرحلة التحدياألول

مؤھل للنھائیات المفتوحةمن الثاني إلى التاسع

أفریقیاوشمالاألوسطوالشرقألوروباالھرمیةالبطولةمن2الموسممراكز5.1.2

جائزةاإلیداع

مؤھل للملفات المفتوحةمن األول إلى الثامن

النھائیات المفتوحة5.2

المفتوحةالنھائیاتمن1الموسم5.2.1
فرق.3أفضلُیحددأنإلىواحدیومفيالمجموعةلعبسیتممزدوجة.إقصاءمجموعةفيالھرمیةالمواجھاتموسممنالمؤھلینفرقالثمانیةسیتنافس

التحدي.موسمإلىفرق6المفتوحانالنھائیانسیؤھلالتحدي.موسمإلىمفتوحنھائيكلمنفرق3أعلىسیتقدم

2للموسمالمفتوحةالنھائیات5.2.2
أمریكا الشمالیة5.2.2.1

أفرقة.ثالثةأفضلتحدیدیتمأنإلىواحدیومفياألقواسلعبسیتمالمزدوج.القضاءقوسفيبالتنافسالخاصالخمولموسممنمؤھلةأفرقة8

التحدي.لموسمفرق2المفتوحةالفواصلستخضعالتحدي.موسمإلىفتحعملیةكلمنفرق3أعلىسیتقدم

MENAأوروبا-5.2.2.2
سیتنافس الثمانیة فرق المؤھلون من موسم المواجھات الھرمیة في مجموعة إقصاء فردیة. سیتم لعب المجموعة في یوم واحد.

متطلبات المباریات التأھیلیة المفتوحة5.2.3
یلعبالفریقأياستبعادسیتمللموسم.والجوائزالمفتوحالنھائيإلىالتأھلأجلمناألقلعلىھرمیةمواجھات10فيالمشاركةالفرقجمیععلىیجب
استبعاده.منالناتجةالثغرةسدأجلمنمنھالكلواحدةمنطقةتلیھاالتيالفرقجمیعوستنتقلالمؤھلة،منطقتھممناألقلعلىمواجھات10
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موسم التحدي5.3
3إلى1المركزمن،2#الھرمیةبالمواجھات1المركز،1#المفتوحالنھائيفي3إلى1المركزمن،1المركز1#الھرمیة(المواجھاتفرق8سیتنافس

األفضل.فرق4الـلتحدیدأسابیع4مدارعلىواحدة)مرةبعضھاضدالفرق(ستلعبالكلضدالكلدوريموسمفي)2#المفتوحالنھائيفي

التحدي.موسمإلىفرق4أفضلسیتقدم

المفتوحة.الفواصلمعالفرقةوستنتھياختراقموسمActivision-MNAلمنطقةیكونلن،2الموسمفي

نقود التحدي5.4
سیتم إعالن المزید من المعلومات في تاریخ الحق.

التصفیةبطولة1الموسم5.5
Clashلـالعالمبطولةإلىذھبیةتذكرةعلىالتصفیةببطولةالفائزسیحصل،1الموسمفي of Clans2022لعام.

سیتم إعالن المزید من المعلومات في تاریخ الحق.

أموال الجائزة6

الجائزة المالیة6.1
عمل.یوم180إلىتصلمدةالدفععملیةاكتمالیستغرققدلكنالنظر،قیدESLحدثاكتمالمنعملیوم90خاللالمالیةالجوائزجمیعُتدفعأنیجب

خصم على الجوائز بسبب نقاط العقوبات6.1.1
تشیر كل عقوبة إلى أن المشاركة التي یحصل علیھا أحد المشتركین خالل حدث أو مؤھالً یعاقب علیھا الخصم مقابل األموال. االستقطاعات ھي كما یلي:

.%1بنسبةالجائزةعلىإجماليخصمسیحدثجزئیة،نقطةكلإلىبالنسبة●
.%10قدرهإجماليخصمإجماليخصمسیتمرئیسي،جزاءنقطةلكل●

دونواإلنترنتمنكلعلىذلكفيبماالمعنیة،المسابقةمناألخیرالجزءنھایةفيللمشاركینالممنوحةالجائزةأموالإجماليمنالخصمحسابیتم
معمتناسببشكلالخصمأموالإضافةستتموجدت).(إنالسفرنفقاتعنتعویضنابھُیقصدالذيالجزءباستثناءولكناإلنترنت،علىبجوائزاالتصال

الفرق اآلخرین؛ وبالتالي لن یتم فقدان أموال جائزة عن طریق نقاط العقوبات.

تجدر اإلشارة إلى أن فریق حصل على جوائز عالیة للغایة في إجمالي عدد مراحل البطولة قد یكون غیر مؤھل.

خصم على الجوائز بسبب الغرامات المالیة6.1.2
ال یتم إعادة توزیع الغرامات النقدیة على المشتركین اآلخرین إال بعد إزالتھا من تجربة الفریق المعني.

سحب أموال الجائزة6.1.3
المخالفات.ارتكابأواالحتیالعلىدلیلأياكُتشفإذامعلقة،دفعةأيدفعإلغاءفيبالحقESLتحتفظالمالیة،ESLجائزةُتدفعلمطالما

تمالذيالكاملالمبلغاألمریشملقدالحالة،لخطورةوفًقاالمرحلة.ھذهفيعلیھاحصلالتيالمالیةالجائزةتلقائًیاالالعب/الفریقیفقداإلقصاء،حالةفي
الفوز بھ خالل الموسم.

نقل أموال الجائزة6.1.4
لمإذاالمدفوعات.إلىاستكمالھاسیتمالتيالمدفوعاتعنكافیةمعلوماتتقدیمعدمیؤديلن.PayPalفوقأومصرفيكنقلالجائزةأموالإرسالسیتم

یقم أحد المشاركین بجمع ذنبھ أو استرداد شیك خالل سنة من تاریخ الدفع األولي فقد تم مصادرة الجوائز.
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)1(الموسمأفریقیاوشمالاألوسطوالشرقبأوروباالخاصةالجوائزتحدید6.2
Snapdragonمرحلة6.2.1 Mobileالمفتوحة

یجرى التوزیع على كل موسم مواجھات ھرمیة. *جمیع الجوائز مدرجة بالدوالر وخاضعة ألسعار صرف العمالت.

الجائزةالمركز

دوالًرا1750األول

دوالًرا21250

دوالًرا3750

دوالر4500

دوالر300الخامس

200AEDالسادس

دوالًرا150السابع

دوالر100الثامن

6.2.2Snapdragon Mobile Challenge
*جمیع الجوائز مدرجة بالدوالر وخاضعة ألسعار صرف العمالت.

الجائزةمكان

دوالر20000األول

دوالر210000

دوالر37500

دوالر45000

دوالر53000

دوالر62000

دوالر71500

دوالر8.81000
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أفریقیاوشمالاألوسطوالشرقألوروبا2بالموسمالخاصةالجوائزتحدید6.3
یجرى التوزیع كل نھائیات مفتوحة. *جمیع الجوائز مدرجة بالدوالر وخاضعة ألسعار صرف العمالت.

الجائزةاإلیداع

2000AEDاألول

21000AED

3500AED

4500AED

5250AED

6250AED

7250AED

8.8250AED

قواعد اللعبة الخاصة7

إصدار اللعبة7.1
البطولة.بدءقبلالتحدیثاتتثبیتیجب.ESLاستضافتھاالتياأللعابفيللمشاركةاللعبةمننسخةأحدثتثبیتالالعبینجمیععلىیجب

تصحیح7.2
سُتلعب جمیع المواجھات على ملف التصحیح الموجود على الخوادم المباشرة في وقت المواجھة.

مستوى العشیرة7.3
ُیسمح للفرق بالمشاركة مع عشائر من أي مستوى.

Townمستوى7.4 Hall
Townمستوىأعلىعلىیحتويحساباستخدامالالعبینعلىیجب Hallذووالالعبونیشاركالقدالمواجھة.وقتفيالمباشرةالخوادمعلىمتوفر

Townمستوى Hallاألعلى.منأقل

مستوى القوات7.5
قد یستخدم الالعبون قوات من أعلى مستوى أو ما أدناه.

قیود القوات7.6
Snapdragonخاللالمؤقتةوالقواتاألحداثباستخدامُیسمح● Pro Seriesذلك.خالفالبطولةإدارةتحددحتىكلھا
Snapdragonخاللالفائقةالقواتباستخدامُیسمح● Pro Seriesذلك.خالفالبطولةإدارةتحددحتىكلھا
Snapdragonخاللالسحریةوالعناصراللعبةداخلالتعزیزاتباستخدامُیسمح● Pro Seriesذلك.خالفالبطولةإدارةتحددحتىكلھا

قیود الھجوم7.7
یمكن لكل العب استخدام ھجوم واحد فقط. صالح في جمیع مراحل البطولة.

أعضاء العشیرة7.8
Splinineمرحلة7.8.1 Mobile Open

Snapdragonفيالمشاركةاألخرىالفرقأعضاءجانبإلى Pro Series،مسؤولیةالفریققائدیتحملالعشیرة.فيیكونأنشخصأليیحق
اختیار األعضاء المناسبین للحرب الودیة. سیؤدي عدم فعل ذلك إلى خسارة افتراضیة.
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Snapdragonمرحلة7.8.2 Mobile Challenge
ESLفریقمنجزًءایكونونوالذینالودیة،الحربفيوالمشاركةالعشیرة،فيلیكونوااألھلیةفقط7الـالالعبینألولئك Playقائدعلیھموأكدنفسھ
Townمستوىفيتكونعندمافقطالدعوةوضععلىالعشائرإعدادیجبمسبًقا.الفریق Hallاألدنى.المیدالیةومتطلبات

سجل الحرب7.9
كل فریق مسؤول عن إعداد سجل الحرب الخاص بھ على الوضع العام.

قیود الحرب7.10
إلىأخرىحربفينشًطاكونكبسببلتحٍدمواجھتكعدمسیؤديالودیة.الحرببدءیحاولبینماأخرى،حربأيفيكونھعدمعنمسؤولفریقكل

خسارة افتراضیة.
ُتطبق قیود الحرب على الالعبین بشكل منفرد، لذا تأكد من توافر جمیع العبیك، وإال فلن تكون متاًحا لتحدیات الحرب الودیة.

دعوات الحرب7.11
العبین5منودیةلحربالمنافسالفریقإلىدعوةویرسللعبةیستضیفأنالمواجھاتصفحةمناألیسرالجانبعلىالفریقعلىالمفتوحة،المراحلخالل
العبین.5مقابل

یجب إرسال الدعوة باإلعدادات التالیة:
دقائق5التحضیر:فترة●
دقیقة30المعركة:فترة●
1الھجمات:عدد●

حرببدءعلىعقوبةسُتفرضالعشائر.داخلمنالحروبلبدءالمعنیةالفرقمعالبطولةإدارةأعضاءأحدسیتواصلمباشًرا،بًثاُتبثالتيللمواجھاتبالنسبة
مذاعة دون موافقة إدارة البطولة.

وقت التحضیر والحرب7.12
المواجھات غیر المذاعة7.12.1

دقیقة.30تبلغمعركةوفترةدقائق5تبلغتحضیریةفترةذاتالمذاعةغیرالمواجھاتتكونأنیجب

المواجھات المذاعة7.12.2
دقیقة.45تبلغمعركةوفترةدقائق5تبلغتحضیریةفترةذاتالمذاعةالمواجھاتتكونأنیجب

فترات الھجوم7.13
التصنیف)..3.11(انظرالفرقتصنیفأساسعلىاألولىالھجماتتحددفقط.المذاعةالمواجھاتعلىالھجومفتراتتسري

تعد فترات الھجوم بمنزلة مبدأ توجیھي، وسُیمنح الالعبون توجیھات من قبل إدارة البطولة حول وقت بدء ھجماتھم.

الجدول الزمني لترتیب الھجمات

الفریق - المھاجموقت الحرب المتبقيالھجوم

1الالعب-التصنیففياألدنىالفریقثانیة0دقیقة137

1الالعب-التصنیففياألعلىالفریقثانیة0دقیقة233

2الالعب-التصنیففياألدنىالفریقثانیة0دقیقة329

2الالعب-التصنیففياألعلىالفریقثانیة0دقیقة425

3الالعب-التصنیففياألدنىالفریقثانیة0دقیقة521

3الالعب-التصنیففياألعلىالفریقثانیة0دقیقة617

4الالعب-التصنیففياألدنىالفریقثانیة0دقیقة713

4الالعب-التصنیففياألعلىالفریقثانیة0دقائق809

5الالعب-التصنیففياألدنىالفریقثانیة0دقائق905
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5الالعب-التصنیففياألعلىالفریقثانیة0دقیقة1001

ترتیب الھجوم7.14
بحلولالقائمةتقدیمیجبالحرب.فيالعبوھمبھسیھاجمالذيالترتیبعلىتحتويللبطولةقائمةتقدیمالفرقعلىإلزامًیایكونالمذاعة،المواجھاتأثناءفي

المتبقي).الحربوقتمندقیقة40(بعدالحربفيدقائق5آخر

حسم الفوز7.15
حسم الفوز في المواجھات7.15.1

Snapdragonفيمرحلةأيخاللالنجومفيبتعادلمواجھةانتھاءحالةفي Pro Series،یلي:لماوفًقاالتصنیفسُیحدد
النسبة المئویة اإلجمالیة للتدمیر (حتى خانتین عشریتین).1
أسرع متوسط لمدة الھجوم (حتى خانتین عشریتین).2
األكثر في ھجمات الثالث نجوم.3
أسرع وقت ھجوم.4

حسم الفوز بالمراكز7.15.2
فيالفرقمنھااستبعدتمجموعةفيالمركزتحدیدفیھایجبالتيالحاالتفيأوالجوائز،علىالحصولأوللتأھلنقطةأيفيالفرقتعادلحالةفي

نفس النقطة (أي المركز الثالث أو الرابع، ومن المركز الخامس إلى الثامن)، فإن المركز النھائي للفرق سُیحدد بما یلي:
نتائج المواجھات وجًھا إلى وجھ في المرحلة.1
إجمالي الفوز بالمواجھات في المرحلة.2
إجمالي النجوم المكتسبة خالل جمیع المواجھات في المرحلة.3
النسبة المئویة اإلجمالیة للتدمیر في المرحلة (حتى خانتین عشریتین).4
أفضل ھجمات الثالث نجوم في المرحلة.5

النتائج7.16
ESLعلىالمسجلةالنقاطدقةعنوكذلكالنقاطتسجیلعنمسؤوالنالفریقینكال Play.حیثالمواجھة،نھایةفيللشاشةلقطةأخذالفریقینكالعلىیجب

ESLموقعإلىرفعھاثممرئیة،الصحیحةالنتیجةتكون Play.كالتجریدیمكناحتجاج.تذكرةفتحُیرجىالمواجھة،نتیجةعلىاعتراضلدیككانإذا
الالعبین من األھلیة إذا لم یكن ھناك دلیل كاٍف لإلعالن عن الفائز.

قطع / فقدان االتصال بالخادم7.17
قطع االتصال قبل بدء الھجوم7.17.1

في حالة قطع اتصال العب قبل بدء الھجوم ، یجب أن یبدأ الالعب التالي في الصف الھجوم بناًء على ترتیب ھجوم الالعبین المقدم.

یمكن لالعب غیر المتصل أن یبدأ ھجومھ في  مقعد الھجوم التالي لفریقھ بمجرد استقرار اتصالھ.

ھذالتكرارإمكانیةتوجدالبالمائة.)0(وبصفرنجمة)0(بصفرھجومأنھعلىالھجوماحتسابفسیتم،الحربنھایةحتىاتصالھاستقرارعدمحالةفي
الھجوم.

قطع االتصال بعد بدء الھجوم7.17.2
)0(وبصفرنجمة)0(بصفرھجومأنھعلىالھجوماحتسابفسیتم،الخادمعلىتسجیلھیتملمالھجومولكنالھجومبدءبعدالعباتصالقطعحالةفي

بالمائة. ال توجد إمكانیة لتكرار ھذا الھجوم.

في حالة قطع اتصال الالعب بعد بدء الھجوم وتم تسجیل الھجوم على الخادم ، سیتم احتساب الھجوم كما ھو مسجل على الخادم. ال توجد إمكانیة لتكرار ھذا
الھجوم.

سلوك الالعب8

النزاھة التنافسیة8.1
وانتحالواالستغاللالقرصنةالحصرالالمثالسبیلعلىالنزیھغیرالسلوكیتضمنقداألوقات.جمیعفيلدیھممابأفضلالالعبونیتصرفأنالمتوقعمن

ھذهانتھاكاتعلىبالحكموحدھاالبطولةإدارةتحتفظنزیًھا.ولعًباجیدةریاضیةروًحاُیظھرواأنالالعبینمنالمتوقعمنالمتعمد.االتصالوقطعالشخصیة
القواعد.

االمتثال8.2
یجب على الالعبین اتباع تعلیمات إدارة البطولة في جمیع األوقات.
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مشاركة الحساب8.3
یجب على جمیع الالعبین استخدام حساباتھم الخاصة. مشاركة الحساب ممنوعة، وستؤدي إلى حظر الحساب في جمیع مراحل البطولة.

األجھزة8.4
تعدیلبرنامجأيأومضاھاةعلىیحظراللعب.فياللوحي)أوالذكي(الھاتفمحموًالجھاًزاالالعبونیستخدمأنیجبالمنافسة،مراحلجمیعإلىبالنسبة

اللعبة من خالل الكمبیوتر أو األجھزة غیر المصرح بھا األخرى. سیواجھ الالعبون الذین یتم صیدھم باستخدام ھذا البرنامج عقوبة.

البرمجیات واألجھزة8.5
أيالحصرالالمثالسبیلعلىذلك.فعلعلىعقوبةفرضوسیتماللعبةداخلالمتاحةتلكغیرفوائدعلىللحصولأجھزةأوبرمجیاتأياستخدامُیحظر

برمجیات لطرف ثالث (أي تطبیقات غیر موافق علیھا تعبث باللعب)، أو اللعب على خوادم خاصة، أو الھجمات المبرمجة.

التحضیر للعبة8.6
Snapdragonفيللمشاركةمستقرینباإلنترنتواتصالأجھزةوجودیلزم Pro Series.

ُینتظر من الالعبین أن یضمنوا أن أجھزتھم واتصالھم مناسبین قبل بدء المنافسة.

المسائل الفنیة8.7
وسُتلعبالتقنیة،المشكالتبسببالمواجھاتجدولةإعادةیتملناإلنترنت.أووالبرامجاألجھزةذلكفيبمابھم،الخاصةالفنیةالمسائلعنمسؤولونالالعبین

المواجھات مع ذلك.

التواصل الصوتي8.8
SnapdragonبـالخاصDiscordخادمإلىباالنضمامالبثمواجھاتفيمشاركالعبكلُیلزم Pro Seriesعلىللفریقالمخصصةالصوتیةوالقناة

discordالبطولة.إدارةمعوالتواصلالفریقمعللتواصل

باالنضمام.الفرقفيالبدیلین)2(لالعبینأیًضاُیسمحالبطولة،ومدیريالمشاركینالعبین)5(الخمسةإلىباإلضافة

كامیرات الالعبین8.9
عبرُتلعبالتيالبثمواجھاتفيمباشربشكلبالظھورلھتسمحبكامیرامزودجھازلدیھیكونبأنُملزمالتحديمرحلةوفيالمفتوحةالنھائیاتفيالعبكل

اإلنترنت.

بدالًالالعبصورةسُتستخدمأولالعبجھاًزاالبطولةإدارةترسلقدإلزامًیا.بذلكالبطولةإدارةإخطاریكونالجھاز،ھذالمثلالالعبامتالكعدمحالةفي
من ذلك إذا لم یكن ذلك خیاًرا متاًحا.

تصلالالتلقیمجودةكانتإذاأوالتوجیھیة،بمبادئنایفيالشيءظھورحالةفيالمباشرالبثفيالالعبكامیراتإظھارعدمفيبالحقالبطولةإدارةتحتفظ
إلى الحد األدنى للمعاییر.

قواعد األحداث9

المعدات9.1
أیًضا.الضوضاءرأستلغيسماعاتتوفیریتمقدالبطولة،ومرحلةاالنضباطعلىبناًءمحمولة.أجھزةدائًماESLتوفر

المالبس9.2
نوعأيبھا).مسموحغیرشورت(أيمغلقةوأحذیةمنظمطویلوطویلمتساوي،جماعيعملإطارفيجمیًعاأنھممنالتأكدواألفرقةالالعبینعلىیجب
سبیل(علىالشدیدةالحاالتفيولكنأدنى)،بحددوالر250(غرامةالقاعدةلھذهالبسیطةاالنتھاكاتعلىعقوباتفرضسیتممحظور.الرأسمالبسمن

كانإذامشكلة.تمثلالتيالمالبسقطعةاستبدالقبلمواجھاتھمببدءلالعبینُیسمحلنذلك)،إلىوماآخر،فریقومالبسالُمسيء،المحتوىالحصر،الالمثال
األموالمنالمالبستوفیرتكلفةستطرحللمادة.وفًقاالراضینغیرللمشاركینمناسبةمالبًساESLفستتوفراإلدارة،قبلمنمناسًباویعتبرممكًنااألمر

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

المسؤولین9.3
یجب إطاعة واتباع تعلیمات المسؤولین دائًما. قد یؤدي عدم فعل ذلك إلى منح نقاط عقوبة.
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موجز الالعب والبطولة9.4
باإلنترنتمتصلغیرمحددلحدثالقواعدلدلیلامتداداتُتعدإنھاالبطولة.قبلالبریدعبرالمشاركینإلىسُترسلوثائقھيوالبطولةالالعباختصاصات

وملِزمة بنفس القدر.

القائمة المرجعیة9.5
أماالتطابق.بدءقبلللتنافسالمستخدمالنظامسالمةلضمانالعملیةھذهتوجد.ESLلمشرفيالمرجعیةالقائمةعلىالالعبسیوقعاإلعداد،عملیةإكمالبعد

خاللمنواحدة.طفیفةبعقوبةیعاقبفسوفصحیحبشكلالمرجعیةالقائمةاتباعتمإنالحظتقدتكونقدالتيالمشاكلعنالناجمةالتقنیةاالستخدامات
العملیةھذهإكمالفيفشلواإذاحتىالمواجھةبدءعلىالمشاركینإجباریتمقدمقرر.ھوكمامواجھتھملبدءاستعدادھمالمشاركونیؤكدالوثیقة،ھذهتوقیع

بشكل صحیح.

التزامات وسائل اإلعالم9.6
مؤتمرأواألطول)،المقابالتوجلساتالمواجھةقبل/بعدالقصیرة(المقابالتالمقابالتمنجزًءایكونواأنیجبالعبمنأكثرأوالعبأنESLقررتإذا

سیتمحیثإلزامي،إعالميیوماألحداثلمعظمسیكونیحضروا.أنویجبذلكرفضلالعبینیمكنفالفیدیو،أوصورالتقاطأوتوقیعجلساتأوصحفي،
الحدث.لعرضESLبواسطةمعھممقابالتوإجراءلھممقاطعوتسجیلللمشاركینصورالتقاط

دقائق.5منأكثریستغرقالذيوجدولھاومدتھاالنوعھذامنأنشطةأيطبیعةعلىإلطالعمسبًقاإعالمیةوسائلجدولالمشاركونسیتلقى

تفویت االلتزامات اإلعالمیة9.6.1
معیاریةعقوباتھيالتالیةالعقوباتالتفاصیل.علىنطاقھایعتمدمالیة.غراماتفرضإلىالمشابھةااللتزاماتأواإلعالموسائلتحقیقعدمیؤديلن

على الحاالت األكثر شیوع:
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%○

الغراماتتخفیضأیًضایمكنمقبولة.جلسةلحضورالمطلوب/أوالمحتوىلصنعیكفيبمامبكًرالكنمتأخًراالمشاركظھرإذاالغراماتتخفیضیمكن
وحدھا.ESLسوىھذابشأنالقراراتخاذعملیةفيیشاركلنالتخفیف.ظروفإثباتالمشاركقدمإذاأیًضا

مناطق األلعاب9.7
المأكوالت والمشروبات والتدخین والسلوك9.7.1

بالالعبینُیسمحصارم.بشكلالبخارأوالتدخینأیًضایحظرذلك.غیرعناإلعالنیتملمماالبطولةمناطقفيالطعاممننوعأيأكلأوإحضارُیحظر
واللغةالضوضاءحظریتمذلك.خالفُیذكرلممافقطالجدولمنأقلأوESLقدمتھاالتيالزجاجاتأواألكوابفيفقطولكنمشروباتبتقدیم

العدوانیة التامتین. یجب على المشاركین اتباع قواعد الفندق أو مكان اإلقامة في أثناء الوجود في مناطق التدریب.
یمكن معاقبة أي انتھاكات باستخدام نقاط جزائیة.

وسائط قابلة لإلزالة9.7.2
ُیمنع منًعا باًتا توصیل أو استخدام أي وسائط قابلة للنقل على أجھزة البطولة دون سابق فحص والموافقة من مدیري البطولة.

كامیرات أو أجھزة مشابھة9.7.3
البطولةمسؤولویسمحلممااللعبمنطقةإلىاإللكترونیة)السجائر(مثلمشابھةأجھزةأوكامیراتأوإلكترونیةأجھزةأيبجلبللمشاركینُیسمحال

بذلك مسبًقا. یجب تسلیم مثل ھذه األجھزة لمسؤولین بطولة البطولة قبل البدء بإنشائھا قبل التطابق األول. الھواتف الشخصیة قد ُتجمع مسبًقا.

ذلك.بخالفذلكبخالفESLتأذنلممااالفتتاحمراسموأثناءالمرحلةفيتسجیالتأيتقدیمو/أوالصورعلىباالطالعللمشاركینُیسمحال

تسمح النسخ الورقیة للمستندات ألغراض التكتیكیة بأحجام وأرقام معقولة (على سبیل المثال، دفتر المالحظات).

العناصر غیر المستخدمة9.7.4
.ESLوضحتكمابعیًداذلك)إلىوماوالحقائبالمستخدمةغیرالمالبسالمثال،سبیل(علىُملحبشكلالضروریةغیرالعناصرحفظیجب

22



استخدام األجھزة9.7.5
االجتماعيالتواصلوسائل(تصفحلألجھزةبھالمصرحغیراالستخدامسیؤديفقط.البطولةألغراضESLتقدمھاالتياألجھزةجمیعاستخدامیجب
بسیطة.عقوبةنقطة)1(علىالحصولإلىذلك)إلىوما

الصور وغیرھا من الحقوق اإلعالمیة9.8
موقعناعلىالفیدیومقاطعأوالصوتأوالفوتوغرافيالتصویرموادأياستخدامفيالحقاآلخرینالفریقوأعضاءالالعبینجمیعیمنحالمشاركة،خاللمن

أو ألي غرض ترویجي آخر.
بدءقبلالدخولتسجیلإلىواضطرالقراءةأجلمنمسبًقاعلیھسیحصلونالذياإلطالقنموذجمننسختینتوقیعالعبكلعلىیجبذلك،إلىباإلضافة

مراحلھما األول.

حفل الفائزین9.9
یتعین على المشاركین أن یبقوا في منطقة البطولة الخاصة بحفل الفائزین بعد االنتھاء من المبادرة.

المناطق التي تم تقدیمھا9.10
ذلك).إلىوماالفندقوغرفالممارسةوغرفالبطولةمناطق(مثلESLعلىقائمةمناطقأيفيESLبھاسمحتالتيالتسویقیةباألنشطةإالُیسمحال

انتھاكات القاعدة والعقوبات والتسجیل10
,ESPمنجزًءاوخصائصھاESLتعتبر the EsالموانئIntegrity Commission.وأنظمةقواعدجمیعأنذلكیعنيESPألعابجمیععلىتنطبق
ESL.اإللكترونيموقعھمفيعنھمالبحثیمكنكhttps://esic.gg./
اإللكتروني.ESICموقعزیارةُیرجىالمفصلةالمعلوماتمنلمزیدالمحظورة.األشیاءعنفكرةإعطائكإلىالتالیةالفرعیةالفقراتتھدف

قواعد السلوك10.1
الموانئ،تمثیلالمشاركینمنیطلبالالعبین.منوغیرھموالشركاءالعرضووجھاتوالصحفیینESLممثلياحترامفيالتصرفمشترككلعلىیجب

ESLأنالالعبینمنونتوقعاإلعالم.وسائلمنوغیرھاوالتعلیقاتوالرسائلالمحادثاتفيوكذلكاللعبةداخلالسلوكعلىھذایسريلھم.الراعیةوالجھة
یتصرفوا وفًقا للقیم التالیة:

●Compasion:ستعامل.كمااآلخرینمعاملة
النزاھة: كن أمیًنا، التزم، والعب بنزاھة.●
االحترام: أظھر االحترام لجمیع األشخاص اآلخرین، بما في ذلك زمالء الفریق، والمنافسین، وموظفي الحدث.●
مرافق: یكون شجاعة في المنافسة وتوقف على ما ھو قائم.●

یجب أال یشارك المشاركون في المضایقة أو خطاب الكراھیة بأي شكل. یتضمن ھذا، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي:
واإلعاقة،واإلثنیة،والعرق،الجنسي،والمیولوالتعبیر،الشخصیة،والھویةبالجنس،یتعلقفیمااللفظياالستخدامأوالمسيءالسلوكأوالتعّرف●

والمظھر المادي وحجم الجسم، والعمر، والدیانة.
التالعب أو الترویع (جسدیا أو عبر اإلنترنت).●
التجمیع، أو اإلغماء، أو االختطاف، أو التحریض على تعطیل الجداول أو وسائل التواصل االجتماعي.●
نشر معلومات تعریف ھویة شخصیة آخرین أو التھدید بھا.●
اھتمام جنسي غیر مرغوب فیھ. یتضمن ھذا، تعلیقات غیر مرغوب فیھا أو جسور أو تقدم جنسي.●
الدعوة أو التشجیع على أي سلوك أعاله.●

AnyKeyإلىالرجوعُیرجى Keystone Codeراجعالجید.الریاضيالسلوكعنالمزیدلمعرفةESIC Code of Conductالسلوكلقواعد
والعقوبات المفصلة

ESLأحداثحظرأواألھلیةعدمالعقوباتتتضمنقدصارمة،انتھاكاتحدوثأوتكرارحالةفيجزائیة.نقاطإلىھذهالسلوكقواعدانتھاكسیؤدي
المستقبلیة.

الغش10.2
البرامج10.2.1

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

إساءة استعمال المعلومات10.2.2
(علىأخرىخارجیةمصادرمناللعبةحولالمعلوماتالستخدامتماًمامحظورالثقافة،ھذهفيالمشاركینغیراألشخاصمعالتطابقأثناءاالتصالإن

سبیل المثال، الجداول).

العقوبات على الغش10.2.3
جائزتھأموالعنھویخليمؤھل،غیرالالعبسیكونباطلة.الشكمحل(المواجھات)المواجھة(نتائج)النتیجةستكونحدثفيالغشاكتشافعند

ولكنھااألخرى،ھيالصلةذاتالتخفیفعواملكانتإنمنخفضة،المدةھذهتكونأنویمكنعادیة.سنوات5لفترةESLمسابقاتجمیعمنویحظره
أعلى في حال وجود ظروف مشددة.

الغش.یحدثحینماESLحدثمنالفریقسُیستبعدالفریق،منافساتفي
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طرق اكتشاف الغش10.2.4
مسبقة.معلوماتدونأومعومعداتھم،المشاركینلتفتیشمختلفةطرقاستخدامفيبالحقESLتحتفظ

تعاطي العقاقیر10.3
رفض االستخدام10.3.1

تعتبر إعادة استخدام االختبار تعاطي العقاقیر. ستكون العقوبات كما ھي بالنسبة لحاالت إساءة معاملة شدیدة.

قائمة المواد والطرق المحظورة10.3.2
ھنا:Iistعلىالعثوریمكن.ESLلبطوالتصالحة)ESIC(اإللكترونیةالریاضاتنزاھةھیئةوضعتھاالتيالمحظورةواألسالیبالموادقائمة

https://esic.gg/codes/esic-prohibited-list/
ویعتبر أي استخدام غیر قابل لإللغاء لھذه المواد تعاطي العقاقیر.

األدویة المقدمة للسریر10.3.3
البطولةمناألولالیومقبلالبطولةإدارةعلىدلیلإرسالعلیھمیجباإلعاقة،ذوياألمریكیینقانونقائمةعلىللمادةفعالةوصفةالالعبینلدىكانإذا

(الموعد النھائي في الوقت المحلي). وقد تظل خاضعة الختبار تعاطي العقاقیر، لكن سیتم تجاھل النتیجة اإلیجابیة للمادة المحددة.

العقوبات على تعاطي العقاقیر10.3.4
وسیتم معاقبة حاالت اإلصابة في تعاطي العقاقیر باستخدام نقاط تحذیریة وربما قاصرة على المشاركین.

المادةتأثیرتحتتحقیقھاتمالتيالنتائجبطالن)Aderallمثلاألداءتعزیزموادعلىتحتويالتيالمخدراتاستخدام(أيالخطیرةالحاالتستعاقب
المشارك.أھلیةعدمإلىباإلضافةالجائزة،أموالومصادرة)،2-1(سنتینإلىواحدوحظر

حًصاالالعبسیظلاألقل،علىساعة24قبلالبطولةبطولةمباراةآخریكونأنبعدإالالعقاقیرتعاطيمنحادةحالةفيمذنًباالالعبینأحدوجدإذا
على حظر، ولكن ستبقى نتیجة البطولة قائمة وال توجد عواقب على الفریق. ولن یتم معاقبة حاالت الوفاة على اإلطالق، بعد ذلك.

استخدام الكحول أو المخدرات النفسیة األخرى10.4
الموادبینمنتكنلملوحتىاألخرى،المنشطةالمخدراتأوالكحولتأثیرتحتمتصل،غیرأواإلنترنتعبرمتصًالكنتسواءمواجھة،فياالشتراك
لمإذاالجاریة،البطولةساعاتخارجللكحولالمتوسطباالستھالكللمشاركُیسمحالشدید.العقابإلىیؤديوقدباًتامنًعاممنوع10.3.2فيعلیھاالُمعاقب

یتعارض مع القانون المحلي/الوطني.

تنصیب10.5
تقدیمأوالعلمة،أوالمحلفینمعالتواصلأوالمقامرةأوالتبدیلعملیةفيالمنظماتحضورإدارةأوالموظفینأوالفریقمدیريأوالالعبینإشراكیجوزال

مواجھاتضدمقامرةأورھانأيعام.بشكلالبطولةأوالبرامجھذهمنأليمباشرغیرأومباشربشكلالمقامرةأوالبیععملیةفيتساعدقدمعلوماتأي
انتھاكأيمعاقبةسیتمالمشاركین.األشخاصلجمیعESLمنافساتجمیعمناألقلعلىسنةلمدةحظرفرضوفوًراالمنظمةإقصاءإلىسیؤديمنظمتك

آخر وفًقا لتقدیر اتجاه البطولة.

التالعب بالمنافسة10.6
یعدالمنافسة.فيتالعًباُیعدالمواجھةنتیجةعلىالتأثیربھدفESLمعمشتركشخصأيعلىالضغطممارسةأوتھدیداتتوجیھأوالمال/المزایا،عرض

المثال األكثر شیوًعا یوفر المال الذي نقدمھ لك لیمنحك األموال.

العقوبات على العب المنافسة10.6.1
ویخليمؤھل،غیرالالعبسیكونباطلة.الشكمحل(المواجھات)المواجھة(نتائج)نتیجةستكونESLفيبالمنافسةالتالعبمحاولةعنالكشفعند
ممكنة.نقدیةغرامة).2-1(وعامینواحدبینتتراوحلمدةESLمسابقاتجمیعمنویحظرهجائزتھأموالعنھ
المحاولة.حدوثعندESLحدثمنالفریقسُیستبعدالفرق،منافساتفي

تحدید التطابق10.7
عنمواجھةخسارةھوشیوًعااألكثرالمثالالمواجھة.بنتائجتالعًباالمعنیةالبطولةفيفائدةتحققالألغراضمواجھةبنتیجةللتالعبوسیلةأياستخدامُیعد

قصد للتالعب برھان على المواجھة.

العقوبات على تحدید التطابق10.7.1
ویخليمؤھل،غیرالالعبسیكونباطلة.المذكورة(المواجھات)المواجھة(نتائج)نتیجةستكون،ESLفيالمواجھاتنتائجفيالتالعبعنالكشفعند
ھيالصلةذاتالتخفیفعواملكانتإنمنخفضة،المدةھذهتكونأنویمكنعادیة.سنوات5لفترةESLمسابقاتجمیعمنویحظرهجائزتھأموالعنھ

األخرى، ولكنھا أعلى في حال وجود ظروف مشددة. یمكن تطبیق غرامة مالیة.

قیود إصدار العقوبات10.8
خبز،أوأرًضامثلللكسوربالنسبةأعوام.10إلىالمدةھذهتحددوالتطابق،الغشحالةفيالحادث.وقوعبعدالزمنمنمحدودةلمدةالعقوباتإصدارویمكن

صالحیةتنتھيقدسنوات.5إلىالمدةتحددفقداللغة)،أواإلقامةأوالجنسیةأوالعمرأو(االسمالقانونیةالناحیةمنالصلةذاتالشخصیةالمعلوماتتكسبأو
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الكسور األصغر حجًما.

ESICأوالناشرحظر10.9
.ESLبطوالتفياللعبةناشرمنساٍرحظرلدیھمالذینالالعبینمشاركةرفضفيبالحقESLتحتفظ
.ESLفيوتنفیذهESICحظراحترامأیًضاسیتم

بولیت10.10
نقاط)6(ستإلى)1(واحدةالقاعدةھذهخرقعلىیعاقبوعادل.ریاضيموقفالالعبینلجمیعیكونأنالضروريمنفإنوممتعةمنظمةلعبةأجلمن

عقوبة بسیطة. أھم وأھم مرتكبي الجرائم المدرجة أدناه. ومع ذلك، یجوز لإلدارة تعیین عقوبات على األنواع الواردة صراحة من خرق العیوب (مثل المضایقة).

السلوك العام10.10.1
یمتنع جمیع المشاركین في جمیع األوقات عن التصرف السیئ أو غیر المرغوب أو السلبي تجاه أي شخص مشارك في البطولة بأي طریقة.

أوحسابإعادةفيطریقةبأيالبطولةفيیشتركشخصأيعنھینشأإجراءأياتخاذعدمأوإجراءأيعناألوقاتجمیعفيالمشاركینجمیعیمتنع
إھانة أو إھانة أو تقلیل الجمھور العام

قنواتو/أووالبیاناتالمقابالتفيمنتجاتھمأووشركاءھاESLتستھدفتقییدیةتعلیقاتھذایتضمنصلة.ذيطرفأليالتجاریةالقیمةأوالعالقات
التواصل االجتماعي.

العزل10.10.2
ESLموقععلىأیًضالكنالمواجھةأثناءاإلھانةعلىأساسيبشكلھذاینطبق.ESLبـیتعلقفیماتحدثالتياإلھاناتجمیععلىعقوباتسُتفرض

الدردشةبرامجعلىعقوباتفرضسیتمذلك.).إلىوماواالحتجاجالدعمتذاكرالالعبین،زوارسجالتالمواجھة،علىالتعلیقات(المنتدیات،اإللكتروني
واضحة.واألدلةESLبـربطھایمكنكانإذااألخرىالتواصلوسائلأواإللكترونيالبریدأوالفوریة

أواالستبعادذلكفيبماكبیرةبدرجةأثقلعقوباتإلىتؤديأنیمكنالجسديالعنفخطرأوجذریةبیاناتمعسیماالشدیدةمعاملةإساءةحاالتإن
عدم األھلیة للالعب.

أسبوعلمدةاللعبمنأیًضاالفرقمنافساتفيالالعبونُیمنعقدالفریق.روابطفيالفریقأوالالعبإلىالعقوبةإسنادسیتموشدتھاالحانةلطبیعةوفًقا
مھاجمات أو أكثر.

التركیب10.10.3
.ESLفيمزعجةرسائلأنھاعلىالعدوانیةأوالمسیئةأوالعبثیةللرسائلالمفرطالنشرُیعتبر

واالحتجاجالدعموتذاكرالالعبینزوارسجالتالمواجھات،تعلیقات(المنتدیات،اإللكترونيالموقععلىالمزعجةالرسائلإرسالعلىعقوبةسُتفرض
وما إلى ذلك) بناًء على طبیعة وشدة المخالفة.

لعبة داخل اللعبة10.10.4
الدردشةخواصجمیععام.بشكلاللعبةمجرىتعطیلأوالمنافسإزعاجبھدفالدردشةخواصاستخدامأُسيءإذابسیطةعقوبةنقاط)3(ثالثسُتمنح

موجودة من أجل التواصل بكفاءة مع المنافس ومشرفي المواجھات.

األضرار أو التأخر10.10.5
أوالمشابھةاألغراضأوالمعداتأواألثاثأوبالغرفاإلضرارإلىبالفعلتؤديأوتتسببقدأشیاءیفعلونالذینالمشاركینعلىغرامةسُتفرض

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

سلوك غیر مرغوب فیھ10.11
یجوزذلك،ومعأدناه.مذكورةتكراًراالمخالفاتوأكثرأھمریاضیة.بروحالالعبینجمیعسلوكیّتسمأنالضروريمنفإنوممتعة،منظمةلعبةأجلمن

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

نتائج مباراة البیع10.11.1
وسائطتزییفمثلالمواجھةنتیجةیزّورأنأخرىبطرقیحاولأوالمواجھات،صفحةفيالمواجھةإلىزائفةنتائجبإدخالیقومفریقُضبطإذا

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

fakerالقرعة/10.11.2
لكلشدیدةعقوبة)1(نقطةأیًضاوسُیمنحأدنى،كحدمواجھاتثالثفيالمشاركةمنالعبشخصیةانتحالأوالتزویرفيمتورطینالعبینأيسُیمنع
واقعة.

أو الالعبین الرائعات10.11.3
بسیطة.عقوبةنقاطأربعإلى)1(بـESLمرتبطآخرشخصأيأوالمتعارضةاألندیةأوالالعبینلخداعمحاوالتأيمعاقبةیجوز

االمتثال لشروط الخدمة11

11.1ESL
.ESLبـالخاصةالخصوصیةسیاسةوESLاستخدامشروطعلىالالعبینجمیعیوافقواالشتراكبالتسجیل
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11.2Supercell
المتطلبات.كلتحققحساباتھمأنعلىویؤكدونSupercellبطولةقواعدوSupercellاستخدامشروطعلىالالعبینجمیعیوافقواالشتراكبالتسجیل

إشعار حقوق النشر12
ESLملكیةھيالوثیقةھذهفيتظھرالتيالمحتویاتجمیع Gaming GmbHأوبھالمصرحغیرالتوزیعتشكلقدالمالك.إذنمعاستخدامھایتمأو

أوحلل،أونصأورسم،أوتجاریةصورةأيالحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبماالوثیقة،ھذهفيالواردةللمادةاآلخراالستخدامأوالتغییرأواالزدواجیة
صورة مصورة، خرًقا لقوانین حقوق النشر والعالمات التجاریة، ویمكن محاكمتھم بموجب القانون الجنائي و/أو القانون المدني.

األذوناتدونالشخصياالستخدامباستثناءاسترجاعنظامأوبیاناتقاعدةفيتخزینأووسیلةبأيأوشكلبأيالوثیقةھذهمحتوىمنجزءنسخیجوزال
ESLلـالمكتوبة Gaming GmbH.

ESLتتحملالمعرفتنا.ألفضلدقیقةالوثیقةھذهفيالمحتویاتجمیع Gaming GmbHتغییرفيبالحقنحتفظإغفال.أوخطأأيعنمسؤولیةأي
،eslgameing.comالحصر،الالمثالسبیلعلىذلكفي(بمااإللكترونيموقعناعلىوالملفاتالمحتوى intelextrememasters.com

إخطار.أومسبقإشعاردونوقتأيفيالفرعیة)النطاقاتوجمیعesl-one.comو
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https://supercell.com/en/terms-of-service/
https://clashofclans.com/blog/community/supercell-tournament-rules.html

