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مقدمة

Snapdragonمسابقةفيمشاركتھاعنداألوقاتجمیعفياتباعھایجبالتيالقواعدالوثیقةھذهتحدد 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
ESLبموجبESLمنكجزءتشغیلھیتمھـتنفیس Gaming GmbH.

ھذا ھو القاعدة دفتر القواعد صالح حدثوقد لعب المشاركون وجمیع المطابقات في نطاق حدث. مع  تشارك مشاركة المشاركین إنھم فھم جمیع القواعد وتقبلھا.

المنطقة1.2
Snapdragonلعبةألحداث Pro Series Clash Royale،والجزائر،ألبانیا،التالیة:الدولأفریقیاوشمالاألوسطوالشرقأوروبامنطقةتشمل

وفرنسا،وفنلندا،وإستونیا،ومصر،والدنمارك،التشیك،وجمھوریةوقبرص،وكرواتیا،وبلغاریا،والھرسك،والبوسنةوبلجیكا،والبحرین،والنمسا،وأندورا،
وقرغیزستان،والكویت،وكازاخستان،واألردن،وإیطالیا،وإسرائیل،وأیرلندا،والعراق،وأیسلندا،والمجر،والیونان،طارق،وجبلوألمانیا،وجورجیا،

واألراضيوعمان،والنرویج،وھولندا،والمغرب،األسود،والجبلوموناكو،ومولدوفا،ومالطا،ولوكسمبورغ،ولیتوانیا،ولیختنشتاین،ولیبیا،ولبنان،والتفیا،
جورجیا،تونس،بیالروس،والھرسك،البوسنةبلجیكا،البحرین،وسلوفینیا،وسلوفاكیا،وصربیا،والسعودیة،ورومانیا،وقطر،والبرتغال،وبولندا،الفلسطینیة،

واإلماراتوأوكرانیا،وتركمانستان،وتركیا،وتونس،وطاجیكستان،وسویسرا،والسوید،وإسبانیا،سلوفینیا،سلوفاكیا،رومانیا،الدانمرك،كوریا،جمھوریة
العربیة المتحدة، والمملكة المتحدة، وأوزبكستان، والفاتیكان، والیمن.

الخصوصیة1.3
حتىالشخصیةالالعبمعلوماتتخزینسیتمالجوائز.وتقدیموالتنظیمالمشاركةمعلتتطابقوتخزینھاومعالجتھاالشخصیةالالعببیاناتجمعسیتم

الشخصیةمعلوماتھمستجمعESLبأنالالعبینجمیعإخطاریتمالقانونیة.المتطلباتعنلإلجابةالداخلیةاإلجراءاتأوللسیاساتوفًقا25.03.2023
كمعالجات البیانات وعن قوانین الخصوصیة المعمول بھا لكل بلد مشارك.

https://account.eslgaming.com/privacy-policyعلىESLمع:االتصالُیرجىالشخصیة،بمعلوماتكالخاصةحقوقكبخصوصطلبألي

العقوبات1.4
تعاریف ونطاق العقوبات1.4.1

استبعادأوإیقافأوافتراضیة،خسائرأوالنقدیة،الغراماتأوبسیطة،أوشدیدةعقوبةنقاطإماتكونوقد.ESLداخلالقواعدانتھاكاتالعقوباتتعطى
تزویدھموسیتمبالبریدالعقوبةعلىالمشاركینإطالعوسیتمأكثر.أواالثنینھذینمنمزیًجاتكوناألحیانمنكثیروفيالواقعة،الحادثةحسبالالعبین،

بفترة زمنیة یمكن فیھا الطعن في القرار. فقط حق الترخیص أو المتحدث الرسمي الذي یعینھ مؤھلون لتقدیم دعاوى االستئناف.

نقاط عقوبة ثانویة1.4.1.1
أوالالعبحسابعلىالمعلوماتكفایةعدمأوالبیاناتكفایةعدمأوالمطلوبةالوسائطتحمیلعدممثلالصغیرةللحوادثبسیطةعقوبةنقاطُتمنح

فيالالعبتلقاھاالتياإلجمالیةالمالیةالجائزةمن%)1(المئةفيواحدنسبةبسیطةعقوبةنقطةكلتقتطعوھكذا.الصلة،ذاتاألمورمنغیرھا
المنافسة.

نقاط العقاب الرئیسیة1.4.1.2
كلذلك.إلىوماالمتكررةالقواعدإلغاءأوالتطابقمعالتطابقإظھاردونوذلكالمعدادات،خداعمثلالكبرىللحوادثكبیرةجزریةنقاطإعطاءیتم

المنافسة.لھذهالممنوحةاألموالإجماليمن)%10(المائةفيعشرةعلىیحتوياإلعدامعقوبةعلىخصم

الغرامات النقدیة1.4.1.3
الغرامات النقدیة فشل في الوفاء التزامات غیر مرتبطة مباشرة بالبطولة مثل التعیینات الصحفیة/اإلعالمیة، أو الجلسات المخطط لتفاعل المروحة.

1.4.1.4Bansالتعلیق/
ُیمنح الحظر أو اإلیقاف لحوادث شدیدة الخطورة مثل انتحال صفة أو استخدام العب غیر مسموح بھ. یمكن منحھم إما لالعب أو لمنظمة.

إخالء األھلیة1.4.1.5
أجلمنجمعھاتمالتياألموالجمیعأموالبمصادرةالمؤّھلغیرالمشاركقامفقدحدة.األكثرالقواعدانتھاكحاالتفياألھلیةعدمسیحدث

المنافسة في المسألة ومنحھا 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
القسمفيالمدرجةمنأكثرعادةمعاقبتھمستتمالجرائممرتكبيتكرارالجرائم.مرتكبيمرةألولتنطبقھذهالقواعددفترفيالمبینةالعقوباتجمیع

المناسب من ھذه القواعد، بما یتناسب مع العقوبة المدرجة في القائمة.
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ESLخارجالعقوباتونقاطللعبةالشاملالحظر1.4.4
قدمعین.عنوانألي/مطورrالناشر؛قبلمنالعقوبةمنحیتمعندماإالESLعلىعادةESLتنطبقالمنالخارجیةالعقوباتوعقوبةالعصبةحظر

تنطبق بعض االستثناءات على تقدیر فریق الحد األدنى.

مطابقات حیة1.5
شریكأوESLبواسطةللبثمطابقاتأواالستودیوفيوالمطابقاتاألحداثخاللعامموقعفيیحدثالذيالتطابقإلىالحیة”“الخطاماتمصطلحیشیر

رسمي.

األنظمة1.6
Snapdragonفيحالًیاالمعروضةاأللعاب Pro Series:ھي

●Arena of Valor
تجزئة الصلصال●
نجومBrazzyأحذیة●
●PUBG Mobile
9رفض●
كلیش رویل●
الحرائق المجانیة●
أھداف الریشة●

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/
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أحكام عامة2

متطلبات وأحكام المشاركة2.1
Snapdragonبطوالتفيللمشاركة Pro Series Clash Royale،التالیة:الشروطتستوفيأنیجب

الموسممناألولىالبطولةبدایةمنأكبرأوعاًما16الموسمفيالالعبینجمیعتكونأنیجب●
ESPمنصةعلىالالعبینجمیعتسجیلیجب●
یجب أن یمر جمیع الالعبین عملیة التحقق العادلة والمشاركة مع الحسابات النظیرة واتبع األمور الریاضیة الجیدة●

الالعبمكانھوسیأخذالالعبإقصاءسیتمالمتطلبات،جمیعأوأليالالعباستیفاءعدمحالةفيمؤھلة.غیرتعتبرفسوفالمتطلباتبھذهتفيالكنتإذا
أيفيالمشاركةیمكنھفالاألولى،المفتوحةللنھائیاتالالعبتأھلإنالمفتوحة.النھائیاتإلىفقطواحدةمرةیتأھلأنالواحدلالعبیمكنیلیھ.الذي

مباریات تأھیلیة أخرى. إن تأھل الالعب لبطولة التصفیة، یسمح لھ أن یشارك في المجموعة الثانیة.

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

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.
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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.

قیود الجھة الراعیة2.10
محتوى معین2.10.1

والمنتجاتالمواضیعمنغیرھاأوالمخدراتتعاطيأواإلباحیةبالموادواسعنطاقعلىأووحدھمالمعروفینالشركاءأوالراعیةبالجھاتمسموحغیر
.ESLفيبالبالغین/الراشدینالخاصة

بدء مباراة2.11
التطابقات المستخدمة في البث2.11.1

تحددهالذيالوقتمنالحقوقتفيالبثخاللالمطابقاتجمیعتبدأأنیجب.ESLلتقدیروفًقاتعلیقھا،عندالبثخاللالمطابقاتجمیعتبدأأنیجب
ESL.إخطاریجبللطلب،مستعدافریق/فریقیكنلمإذاESP.

عدم السماح بقراءة لمطابقة البث2.11.2
إذاعرض.عدممنحسیتمالمرحلة،ھذهوفيالمعلن.البدءوقتفيللعبمستعدینالمشاركینأحدیكنلمإذاالقصرعقوبةنقاطمن)2(اثنینمنحیمكن
الفریق.فیھاتسببالمواجھةبدایةفيتأخیرأيعلىبسیطةعقوبةنقاط)3(ثالثسُتمنحالمواجھة،شركاؤھاأوESLبثت

ال یظھر المشاركون2.11.3
(ُیقدركاملة.مواجھاتبسلسلةبالفوزالمنافسوسُیكافئغائًبا،ُیعدُّالمقررة،فإنھالمواجھةبدایةبعددقیقة15حتىللعبمستعًداالمشاركینأحدیكنلمإذا

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

مطابقة اإلجراءات2.12
مطابقة الوسائط2.12.1

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 االحتجاجات2.13
التعریف2.13.1

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

قواعد االحتجاج على المواجھة2.13.2
احتجاجرفضیتمقداالختالف.یحدثوعندماحدثقداالختالفكانوكیفاالحتجاج،تقدیمسببحولتفصیلیةمعلوماتعلىاالحتجاجیحتويأنیجب

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

مطابقة البث2.14
الحقوق2.14.1

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

التنازل عن ھذه الحقوق2.14.2
ESLلـیحق Gaming GmbHترتیبیجبكانالحاالت،ھذهوفيأنفسھم.للمشاركینأوثالثلطرفمواجھاتعدةأومواجھةبثحقوقمنح

المباراة.بدءقبلESLبرامجتوزیعفریقباستخدامالبرامج

مسؤولیة الالعب2.14.3
مشرفإالالبثیرفضأنیمكنالالمواجھة.بثطریقةیختارواأنیمكنوالالمعتمدة،ESLبثقنواتعلىمواجھاتھمبثرفضلالعبینیمكنال

رئیسي. یوافق الالعب على توفیر إقامة كافیة حتى یتم بث المباریات.
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الموافقة على الدفق/إعادة اإلرسال2.14.4
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

المقابالت2.15
اتصالمعلوماتتقدیمالفریقعلىیتعینمقابلة.إلجراءمتاًحافریقكلمنمدربأوواحدالعبیكونأنیجب،ESLأعدتھبثفيُتعرضلعبةلكلبالنسبة
قبلللمقابالتدائًمامتاحینالفردیونالالعبونیكونأنیجبالمواجھة.بعدللتعلیقمتاًحاالالعبیكونأنأیًضاینبغيالطلب.علىبناءمقابلةإلجراء

المواجھة وبعدھا.

عرض الفیدیو2.16
البیئةعلىالحفاظیجب،ESLبھاتتحكمالبیئةتجریھاالتيشابھ)ماأوالبارزة،الفیدیومقاطعأوالمقابالت،المثال:سبیل(علىالفیدیومقاطعفي

المحیطة/الخلفیة المرئیة محایدة ونظیفة وصالحة للتقدیم. إذا كان الفریق یخطط لعرض أي من الجھات الراعیة أو الشعارات أو اإلعالنات (على سبیل المثال،

قواعد البطولة3
تغییر حساب اللعبة3.1

ال یجوز اللالعبین تغییر الحسابات/أسماء الحسابات بمجرد بدء مشاركتھا في السلسلة. یجوز معاقبة التغییرات على الحسابات 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 إدخال تعدیالت على الحسابات/األسماء مع أو دون إشعار مسبق إلى الالعبین وفًقا للمبادئ التوجیھیة المتسلسلة.

استخدام معرفات الالعب الصحیحة3.2
الموافقةمنبدالالتسجیل.عندأوالتسجیلقبلبھمالخاصESPحسابعلىألعابكحسابوربطھالحقیقيالالعبھویةتسجیلالالعبینجمیععلىیجب
قبولبعداألھلیة.عدمإلىالقاعدةھذهاتباععدمیؤديقدالبطولة.بدایةقبلالدعمتذكرةخاللمناللعبةداخلوالبیاناتالمسجلةالبیاناتبینتطابقأيعلى

الالعبین في البطولة لن ُیسمح لھم بتغییر معّرف ھویتھم.

مطابقة التغییرات3.3
ممكن.وقتأقربفيالمعنیینالالعبینجمیعESLستخطرالبدء.وقتأوتاریخبنقلالخاص،تقدیرھاحسب،ESLتقومقد

المراقبون والقالع3.4
یجب على الالعبین السماح للمعلقین والمذیعین باالنضمام إلى جماعاتھم/في قائمة أصدقائھم إذا ُطلب منھم ذلك.

التنازل3.5
لجمیعالعشوائيالتوزیعتوزیعسیتمآخر.بالعبمقارنتھتتمحتىالبطولةمراحلمنمرحلةكلبدایةقبلالعبكلیتلقاهالذياألوليالترتیبالتصنیفیحدد

سیحصلالمثال،سبیلعلىالحالیة.التصنیفاتفيالالعبمراكزعلىبناءللبطولةاألخرىالمراحلجمیعفيالتصنیفسُیحدداألولیة.التعلیمیةالمراحل
ممكن.تصنیفرقمأسوأالتأھیلفياألخیرالالعبوسیتلقى،)1(ممكنتصنیفرقمأفضلعلىاألولىالتأھیلیةالمباراةفيالفائزالالعب

الجدول4

1الموسم4.1

1#المفتوحةالتأھیلیةالمباریات4.1.1
الصیفي.أوروباوسطبتوقیت18:00الساعةمنوأحدجمعةیومكلفيمایو8حتىأبریل22منالمفتوحةالبطوالتمنأسابیع3
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1رقمالمفتوحةالفواصل4.1.2
الصیفي.أوروباوسطبتوقیت18:00الساعةمنمایو21فيالفردياإلقصاءمجموعةمنواحدیوم

2#المفتوحةالتأھیلیةالمباریات4.1.3
الصیفي.أوروباوسطبتوقیت18:00الساعةمنوأحدجمعةیومكلفيیونیو5حتىمایو20منالمفتوحةالبطوالتمنأسابیع3

2رقمالمفتوحةالفواصل4.1.4
الصیفي.أوروباوسطبتوقیت18:00الساعةمنیونیو18فيالفردياإلقصاءمجموعةمنواحدیوم

1الموسمتصفیةبطولة4.1.5
الصیفي.أوروباوسطبتوقیت18:00الساعةمنیونیو25فيالفردياإلقصاءمجموعةمنواحدیوم

2الموسم4.2

1مؤھالت#فتح4.2.1
الصیفي.أوروباوسطبتوقیت18:00الساعةمنوأحدجمعةیومكلفيأكتوبر23حتىأكتوبر7منالمفتوحةالبطوالتمنأسابیع3

1رقمالمفتوحةالفواصل4.2.2
الصیفي.أوروباوسطبتوقیت18:00الساعةمننوفمبر12فيالفردياإلقصاءمجموعةمنواحدیوم

2مؤھالت#فتح4.2.3
الصیفي.أوروباوسطبتوقیت18:00الساعةمنوأحدجمعةیومكلفينوفمبر27حتىنوفمبر11منالمفتوحةالبطوالتمنأسابیع3

2رقمالمفتوحةالفواصل4.2.4
الصیفي.أوروباوسطبتوقیت18:00الساعةمندیسمبر3فيالفردياإلقصاءمجوعةمنواحدیوم

تنسیق5

فتح مؤھالت5.1
تلقائًیابطولةكلمنالفائزسیتأھلبطولتان.أسبوعبكلوستكونأسابیع3لمدةمجموعةكلستستمرمنفصلتین.مجموعتینفيالمنافسةمنالالعبونسیتمكن

سیتأھلونالمجموعةفيالمجمعةنقاطأكثرذوواألوائل10الـالالعبونمراكزھم.علىبناءنقاطعلىالعًبا15وسیحصلالمفتوحةالمجموعاتنھائیاتإلى
أیًضا إلى النھائیات المفتوحة.

المجموعة.خاللجمعھاتمالتيالنقاطعلىبناءإضافیینالعبین10وسیتأھلمباشرةالمفتوحةالنھائیاتإلىالعبین6البطوالتستؤھل

مراكز المباریات التأھیلیة المفتوحة5.1.1

جائزةاإلیداع

مؤھل تلقائًیا للنھائیات المفتوحةاألول

نقطة245

نقطة25الثالث - الرابع

نقاط10الخامس إلى الثامن

نقاط5التاسع إلى السادس عشر
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الفواصل المفتوحة5.2
واحد.یومفياألقواسلعبسیتمفردي.إقصاءمجموعةفيالمفتوحةالتأھیلیةللمباریاتالمؤھلینالالعبینمنالعًبا16سیتنافس

التصفیة.بطولةإلىمفتوحةنھائیاتمباراةكلمنالعبین4أولسیتقدم،1الموسمفي

المفتوحة.بالنھائیاتاألقساموستنتھيتصفیةبطولةھناكتكونلن،2الموسمفي

التصفیةبطولة1الموسم5.3
واحد.یومفياألقواسلعبسیتمفردي.إقصاءمجموعةفيالمفتوحةالنھائیاتمنالمؤھلینالالعبینمنالعبین8سیتنافس،1الموسمفي

Clashدوريإلىذھبیةتذكرةالتصفیةببطولةالفائزسُیمنح،1الموسمفي Royale 2022.

أموال الجائزة6

1الموسم6.1

Snapdragonنھائیات6.1.1 Mobileالمفتوحة
یجرى التوزیع على كل مجموعة. *جمیع الجوائز مدرجة بالدوالر وخاضعة ألسعار صرف العمالت.

الجائزةاإلیداع

دوالر9000األول

دوالر24000

3.4th2000AED

5.81000AED

16500AED-إلى-9

1الموسمتصفیةبطولة6.1.2
*یتم إدراج جمیع الجوائز بالدوالر األمریكي ویخضع سعر صرف العملة.

الجائزةاإلیداع

CRلدوريذھبیةتذكرة+دوالر4000األول 2022

22000AED

3.4th1000AED

5.8500AED
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2الموسم6.2

6.2.1Financial Mobile Finals
یتم توزیع التوزیع على كل قسم. *یتم إدراج جمیع الجوائز بالدوالر وخاضعة ألسعار صرف العملة.

الجائزةاإلیداع

2000AEDاألول

21000AED

3.4th500AED

5.8250AED

قواعد محددة اللعبة7

إصدار اللعبة7.1
البطولة.بدءقبلالتحدیثاتتثبیتیجب.ESLاستضافتھاالتياأللعابفيللمشاركةاللعبةمننسخةأحدثتثبیتالالعبینجمیععلىیجب

تصحیح7.2
سیتم لعب جمیع التطابق على التصحیح المتوفر على الخوادم الحیة وقت التطابق.

الساحة7.3
یمكن استخدام أي ساحة خالل البطوالت.

مستوى الحساب7.4
ُیسمح لالعبین بالمشاركة بأي مستوى حساب.

قیود البطاقات7.5
Snapdragonخاللالمؤقتةوالبطاقاتالفعالیاتبطاقاتفیھابماالبطاقاتجمیعباستخدامُیسمح Pro Seriesخالفالبطوالتإدارةتحددحتىكلھا
ذلك.

دعوات المباراة التلقائیة7.6
البرنامج المدمج في اللعبة مسؤول عن إرسال الدعوات لالعبین داخل اللعبة لمباریاتھم.

جدیدة.دعوةإرسالفسیتم،دقائق5خاللالالعبینمنأيقبلمنالدعوةقبولیتملمإذا●
إذا لم یتم قبول الدعوة الجدیدة من قبل أي من الالعبین ، فستتغیر حالة المباراة تلقائًیا إلى استثناء.●

إذا كانت المباراة الخاصة بك في حالة استثناء ، فافتح تذكرة احتجاج للحصول على مساعدة من مشرفي البطولة.○
الالعب الذي یرفض أو ال یقبل الدعوة مرتین سیتلقى خسارة افتراضیة لتلك المباراة المحددة.●

انتبھ ، إذا تم فتح تذكرة احتجاج لمباراتك ، فلن یتم إرسال الدعوات داخل اللعبة تلقائًیا. في ھذه الحالة یجب لعب المباراة یدوًیا.
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دعوات المباراة الیدویة7.7
إذا كان البرنامج المدمج في اللعبة ال یعمل أو تم فتح احتجاج ، فستحتاج إلى دعوة بعضكما البعض یدوًیا.

الخصم.لالعب1v1ودیةمعركةإلىدعوةویرسللعبةالمباراةصفحةمناألیسرالجانبعلىالموجودالالعبیستضیف

ینشئ الالعب على الجانب األیسر من صفحة المباراة أول طلب لمعركة ودیة●
ینشئ الالعب على الجانب األیمن من صفحة المباراة ثاني طلب لمعركة ودیة●
ینشئ الالعب على الجانب األیسر من صفحة المباراة ثالث طلب لمعركة ودیة (إذا لزم األمر)●

ھناك طریقتان یمكنك من خاللھما إرسال الدعوات لخوض معركة ودیة:
انضم أو كن في نفس العشیرة●
أضیفوا بعضكم البعض كأصدقاء●

Clashعلىالعثوریمكنك○ Royale tagالمباراةصفحةفيبخصمكالخاص

إعدادات المعركة7.8
Friendlyالوضع:● Battle
Duelsالتنسیق:●
●)Best of Three (Bo3
ال ُیسمح لالعبین بتكرار البطاقات بین ألعاب األفضل من ثالثة●

یجب استخدام تشكیلة فریدة لكل لعبة○
إذا استخدم الالعب بطاقة متكررة ، فسیتم خسارة اللعبة وسیحصل الخصم على فوز افتراضي○

الساحة: أي●
دقائق3المباراة:وقت●
ترتیب تشكیالت ثابت: ال●

النتائج7.9

دعوات المباراة التلقائیة7.9.1
سیتم اإلبالغ عن نتائج المباراة تلقائًیا عن طریق البرنامج المدمج في اللعبة . في حالة مواجھة أي عدم تطابق مع النتیجة التي أبلغ عنھا البرنامج المدمج

في اللعبة ، فافتح تذكرة احتجاج.

دعوات المباراة الیدویة7.9.2
ESLفيالمدخلةالنقاطدقةعنوكذلكالنقاطإدخالعنمسؤولالالعبینكال Play.المباراة،نھایةفيللشاشةلقطةیأخذواأنالالعبینكالعلىیجب

ESLموقعإلىرفعھاثممرئیةالصحیحةالنتیجةتكونحیث Play.إلغاءیمكناحتجاج.تذكرةفتحُیرجىالمباراة،نتیجةمعتعارضلدیككانإذا
تأھیل الالعبین إذا لم یكن ھناك دلیل كاٍف على إعالن الفائز.

التعادل7.10
االعتبار.فيبالتعادلتنتھيالتياللعبةأخذیتملن،)Bo3(ثالثةمناألفضلألعابخالل

).Bo3(ثالثةمناألفضلألعابمنالمتبقيفياللعبةھذهمنالبطاقات/التشكیلةباستخداملالعبینُیسمح

سلوك الالعب8

النزاھة التنافسیة8.1
المتعمد.واإللغاءوالرنواالستغاللالقرصنةالحصرالالمثالسبیلعلىالعادلغیرالسلوكیتضمنقداألوقات.أفضلفيالالعبینتتصرفأنالمتوقعمن

من المتوقع أن یعرض الالعبون على اللعب ممارسة جیدة ولعب عادل. تحتفظ إدارة البطولة بالحكم الوحید في انتھاك ھذه القواعد.

االمتثال8.2
یجب على الالعبین اتباع تعلیمات إدارة البطولة في جمیع األوقات.

مشاركة الحساب8.3
یجب على جمیع الالعبین استخدام حساباتھم الخاصة. یتم حظر مشاركة الحساب وسیؤدي إلى حظر الحساب في جمیع مراحل البطولة.
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األجھزة8.4
مناللعبةتعدیلبرنامجأيأومضاھاةعلىیحظراللوحي).أوالذكي(الھاتفمحمولجھازعلىاللعبالالعبینعلىیجبالمنافسة،مراحللجمیعبالنسبة

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

البرنامج واألجھزة8.5
أيالحصرالالمثالسبیلعلىاألمثلةتشملمعاقبتھم.وسیتماللعبةفيذلكبخالفمتاحةغیرفوائدعلىللحصولجھازأوبرنامجأياستخدامحظریتم

برنامج من برامج الطرف الثالث (أي تطبیقات غیر موافق علیھا التالعب باللعب) أو اللعب على خوادم خاصة أو ھجمات ببرامج نصیة.

إعداد اللعبة8.6
Spliningسلسلةفيللمشاركةمطلوبباإلنترنتاالتصالللتشغیلالقابلةاألجھزة Pro.

من المتوقع أن تضمن الالعبین أجھزتھم وارتباطھم بوقت كاف قبل بدء المنافسة.

المسائل الفنیة8.7
والمباریاتالقضایاأنبسببالخماماتجدولةإعادةیتملناإلنترنت.أووالبرامجاألجھزةذلكفيبمابھم،الخاصةالفنیةالمسائلعنمسؤولونالالعبین

التقنیة ستلعب مع ذلك.

قواعد األحداث9

المعدات9.1
ESLأیًضا.الضوضاءتلغيرأسسماعاتتوفیریتمقدالبطولة،ومرحلةاالنضباطعلىبناءالمحمولة.األجھزةدائًماتقدم

المالبس9.2
نوعأيبھما).مسموحغیروالشبشبالشورتأنیعني(ھذامغلقةوأحذیةمنسقةطویلةوسراویلتنظیمیةأزیاءیرتدونجمیًعاأنھمالتأكدالالعبینعلىیجب

سبیل(علىالكبیرةالحاالتفيلكنغرامة)،دوالًرا250أدنى(بحدالقاعدةلھذهالبسیطةاالنتھاكاتعلىجزاءاتمنحسیتممحظور.الرأسمالبسمن
المسببةالمالبسقطعةاستبدالیتمأنقبلمباریاتھمبدءلالعبینُیسمحلنذلك.)إلىومااألخرى،التنظیمیةالعدواني،المالبسالمحتوىالحصر،الالمثال

المقدمةالمالبستكلفةسُتخصمللمادة.وفًقاالراضینغیرللمشاركینمناسبةمالبًساESLفستتوفراإلدارة،قبلمنمناسًباویعتبرممكًنااألمركانإذاللمشاكل.
من الجائزة المالیة المدفوعة للمشاركین.

یعتبر أي تأخیر ناجم عن تغیر المالبس سیعتبر خطأ الالعبین معاقب وفًقا لقواعد الترقیم.

المسؤولین9.3
یجب أن تكون تعلیمات المسؤولین بطاعتھا واتبعھا دائما. قد یؤدي عدم القیام بذلك إلى منح نقاط جزائیة.

موجز الالعب والبطولة9.4
وملزماتصالدونمحددلحدثالدلیلإلىتمدیدھوكماتعنيھيإنھمالبطولة.قبلالمشاركینإلىإرسالھسیتمالوثائقھيملخصاتوالبطولةالالعب

بالتساوي.

القائمة المرجعیة9.5
بدءقبلللتنافسالمستخدمالنظامسالمةلضمانالعملیةھذهتوجد.ESLتقنیةالمرجعیةالقائمةعلىعالمةالالعبسیدخلالبرنامج،إعدادعملیةإكمالبعد

واحدة.طفیفةبعقوبةیعاقبفسوفصحیحبشكلالمرجعیةالقائمةاتباعتمإنالحظتقدتكونقدالتيالمشاكلعنالناجمةالتقنیةاالستخداماتأماالتطابق.
ھذهإكمالفيفشلتلوحتىمباراةبدءعلىالمشاركینإجباریتمقدمقرر.ھوكماطاقتكلبدءمستعدونأنھمالمشاركونیؤكدالوثیقة،ھذهتوقیعخاللمن

العملیة بشكل صحیح.

التزامات وسائل اإلعالم9.6
معالمقابالتإجراءبعدو/أوالتطابققبلمابینالقصیرة(المقابالتالمقابالتمنجزًءایكونأنیجبأكثرأوالالعبینأحدأنیقررESLكانإذا

أنویجبذلكرفضالالعبینیمكنالالتيالفیدیومقاطعأوالمصورةأوالمصورةالصورأوالمصورةالصورأوالصحفيالمؤتمرأواالجتماعات)
الحدث.لعرضESLبواسطةمعھممقابالتوإجراءوتسجیلھمالمشاركینتصویرسیتمحیثإلزامًیا،إجبارًیایوًمااألحداثمعظمستكونیحضروا.

دقائق.5منأكثریستغرقالذيوجدولھاومدتھاالنوعھذامنأنشطةأيطبیعةعلىإلطالعمسبًقاإعالمیةوسائلجدولالمشاركونسیتلقى

التزامات وسائط اإلعالم9.6.1
معیاریةعقوباتھيالتالیةالعقوباتالتفاصیل.علىنطاقھایعتمدمالیة.غراماتفرضإلىالمشابھةااللتزاماتأواإلعالموسائلتحقیقعدمیؤديلن

على الحاالت األكثر شیوع:
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AEDألحد:المخصصوالوقتالمكتملةإظھارعدم● 4000 + النقدیةالجائزةمن5%
أخرج بشكل غیر كامل أو متأخر للغایة عن جلسة التوقیع:●

600AEDالخط:شرائعمن1-30%○ + النقدیةالجائزةمن0.75%
800AEDبالخط:التالعبمن31-50%○ + النقدیةالجائزةمن1%
1000AEDبالخط:التالعبمن51-70%○ + النقدیةالجائزةمن1.25%
1200AEDبالخط:التالعبمن71-99%○ + النقدیةالجائزةمن1.5%
AEDالخط:أخطاءمن100%○ 2000 + النقدیةالجائزةمن2.5%

قم بتقلیص عدم اكتمال أو تأخیر عقد مؤتمر صحفي:●
360AEDبالخط:التالعبمن1-30%○ + النقدیةالجائزةمن0.45%
480AEDبالخط:التالعبمن31-50%○ + النقدیةالجائزةمن0.6%
600AEDالدراسي:الصفأخطاءمن51-70%○ + النقدیةالجائزةمن0.75%
720AEDبالخط:التالعبمن71-99%○ + النقدیةالجائزةمن0.9%
1200AEDالخط:أخطاءمن100%○ + النقدیةالجائزةمن1.5%

تخفیضأیًضایمكنمعقولة.جلسةالمطلوب/لھالمحتوىإلنشاءیكفيبمامبكًرازالماولكنھبالتأخیر،المشاركظھرإذاالغراماتتخفیضیمكن
وحدك.ESLقبلمناتخاذهسیتمالذيالقرارالتخفیف.ظروفإثباتالمشاركقدمإذاأیًضاالغرامات

مناطق األلعاب9.7
المأكوالت والمشروبات والتدخین والسلوك9.7.1

بالالعبینُیسمحصارم.بشكلالبخارأوالتدخینأیًضایحظرالبطولة.مناطقفيطعامأيتناولأورفعالمحظورفمنآخر،شيءأيعناإلعالنتمإذا
واللغةالضوضاءحظریتمذلك.خالفُیذكرلممافقطالجدولمنأقلأوESLقدمتھاالتيالزجاجاتأواألكوابفيفقطولكنمشروباتبتقدیم

العدوانیة التامتین. المشاركون یجب اتبع قواعد أو قواعد الموقع أثناء مناطق الممارسة.
یمكن معاقبة أي انتھاكات باستخدام نقاط جزائیة.

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

كامیرات أو أجھزة مشابھة9.7.3
مسؤولوقبلمنمسبًقالكیسمحلممااأللعابمنطقةإلىالتبخر)(مثلمشابھةأجھزةأوكامیراتأوإلكترونیةأجھزةأيبجلبللمشاركینُیسمحال

البطولة. یجب تسلیم مثل ھذه األجھزة لمسؤولین بطولة البطولة قبل البدء بإنشائھا قبل التطابق األول. الھواتف الشخصیة قد یتم جمع ذلك قبل.

ذلك.بخالفذلكبخالفESLتأذنلممااالفتتاحمراسموأثناءالمرحلةفيتسجیالتأيتقدیمو/أوالصورعلىباالطالعللمشاركینُیسمحال

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

العناصر غیر المستخدمة9.7.4
.ESLفيالموضحالنحوعلىتخمیطھایجبذلك)إلىوماأكیاسأوتلیھالالتيالمالبسالمثال،سبیل(علىالفورعلىضروریةغیرالعناصر

استخدام األجھزة9.7.5
إلىاالجتماعي)التواصلوسائل(تصفحبھالمصرحغیراألجھزةاستخدامسیؤديفقط.البطولةألغراضESLتقدمھاالتياألجھزةجمیعاستخدامیجب

بسیطة.عقوبةنقطة)1(

الصور وغیرھا من الحقوق اإلعالمیة9.8
غرضأليأواإللكترونيموقعھاعلىفیدیومقاطعأوصوتیةموادأوفوتوغرافيتصویرموادأياستخدامفيالحقESLتمنحالالعبینجمیعبمشاركة

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.اإللكترونيموقعھمفيعنھاالبحثیمكنكhttps://esic.gg./
اإللكتروني.ESICموقعزیارةُیرجىالمفصلةالمعلوماتمنلمزیدالمحظورة.األشیاءعنانطباعإعطاءالتالیةالفرعیةبالفقراتُیقصد
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قواعد السلوك10.1
الموانئ،تمثیلالمشاركینمنیطلبالالعبین.منوغیرھموالشركاءالعرضووجھاتوالصحفیینESLممثلياحترامفيالتصرفمشترككلعلىیجب

ESLأنالالعبینمنونتوقعاإلعالم.وسائلمنوغیرھاوالتعلیقاتوالرسائلالمحادثاتفيوكذلكاللعبةداخلالسلوكعلىھذایسريلھم.الراعیةوالجھة
یتصرفوا وفًقا للقیم التالیة:

●Compasion:ستعامل.كمااآلخرینمعاملة
التكامل: أن تكون أمینة، وأن نلتزم بھا وأن تلعب عادلة.●
االحترام: احترم جمیع البشر اآلخرین، بما فیھم المنافسین، وموظفي األحداث.●
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 للبرنامج الذي یمكن اعتباره تشخیًصا محظور تماًما. إدارة البطولةتحتفظ أیون بالحق في تحدید ما ھو غش.

إساءة استعمال المعلومات10.2.2
(علىأخرىخارجیةمصادرمناللعبةحولالمعلوماتالستخدامتماًمامحظورالثقافة،ھذهفيالمشاركینغیراألشخاصمعالتطابقأثناءاالتصالإن

سبیل المثال، الجداول).

العقوبات على الغش10.2.3
جمیعمنویحظرهجائزتھأموالعنھویخليمؤھل،غیرالالعبسیكونالسؤال.محل)es(للمطابقة(نتیجة)النتیجةحدثستكونفيالغشاكتشافعند

وجودحالفيأعلىولكنھااألخرى،ھيالصلةذاتالتخفیفعواملكانتإنمنخفضة،المدةھذهتكونأنویمكنعادیة.سنوات5لفترةESLمسابقات
ظروف مشددة.

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:Iistعلىالعثوریمكنألعاب.ESLوالنزاھةالموانئEsلجنةقبلمنإنشاؤھاتمالتيوالطرقالمحظورةالموادقائمة

https://esic.gg/codes/esic-prohibited-list/
وُیعد أي استخدام غیر مسموح بھ لھذه المواد مثل تعاطي المنشطات.

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

لكنكذلك،حظرعلىالالعبفسیحصلاألقل،علىساعة24بـالبطولةمباریاتمنمباراةآخرانتھاءبعدالمنشطاتبتعاطيمذنبالالعبأنثبتإن
ستبقى نتائج البطولة كما ھي. ولن یتم معاقبة حاالت الوفاة على اإلطالق، بعد ذلك.

18

http://www.anykey.org/keystone-code/
https://esic.gg/codes/code-of-conduct/
https://esic.gg/codes/esic-prohibited-list/


استخدام الكحول أو المخدرات النفسیة األخرى10.4
علیھاالُمعاقبالموادبینمنیكنلملوحتىاألخرى،النفسیةالمخدراتأوالكحوللتأثیروفًقااتصال،دونأواإلنترنتعلىكنتسواءطابقة،لممارسة

القانونمعیتعارضلمإذاللمشاركة،النشطةالبطولةساعاتخارجللكحولالمتوسطاالستھالكیسمحالشدید.العقابإلىیؤديوقدتماًماممنوع103-2
المحلي/الوطني.

تنصیب10.5
أحدأيتزویدأومقامرین،أومراھنینمعالمشاركةأوالمقامرة،أوالمراھنةفيالمشاركةالمنظماتإدارةأوالموظفینأوالالعبینمنأيإشراكیجوزال

أواختراقأيعام.بشكلESLبطولةأومباریاتمنأيفيمباشرة،غیرأومباشرةبطریقةسواءالمقامرة،أوالرھانفيتساعدھمأنیمكنمعلوماتبأي
لجمیعESLمسابقاتجمیعمنواحدةسنةمنأقلحظرفرضوعلىللمنظمةالفوریةاألھلیةعدمإلىسیؤديالمنظماتباء-توافقخاصتكضدمقامرة

األشخاص المشاركین. سیتم معاقبة أي انتھاك آخر وفًقا لتقدیر اتجاه البطولة.

التالعب بالمنافسة10.6
المنافسة.فيالتالعبتعتبرالمقابلةنتیجةعلىالتأثیربھدفESLمعمشتركشخصأيضدالضغطممارسةأوالتھدیداتجعلأوالمال/االستحقاقات،توفیر

یعد المثال األكثر شیوًعا یوفر المال الذي نقدمھ لك لیمنحك األموال.

العقوبات على العب المنافسة10.6.1
أموالعنھویخليمؤھل،غیرالالعبسیكونالسؤال.محل)es(للمطابقة(نتیجة)النتیجةستكونESLعنالكشفتمبالمنافسة،التالعبمحاولةعند

ممكنة.نقدیةغرامة).2-1(وعامینواحدبینتتراوحلمدةESLمسابقاتجمیعمنویحظرهجائزتھ

تحدید التطابق10.7
شیوعاًاألكثرفالمثالمطابقة.تحدیدعملیةیعتبرالمعنیةالبطولةفيالنجاحإنالریاضةتكونالالتيلألغراضالتطابقنتیجةمعللتعاملوسیلةأياستخدام

ھو فقدان مباراة عن قصد للتالعب بدعوى على التطابق.

العقوبات على تحدید التطابق10.7.1
أموالعنھویخليمؤھل،غیرالالعبسیكونالغیة.المذكورة(المباریات)المباراة(نتائج)نتیجةستكونESLفيالمباریاتنتائجعنالكشفعند

األخرى،ھيالصلةذاتالتخفیفعواملكانتإنمنخفضة،المدةھذهتكونأنویمكنعادیة.سنوات5لفترةESLمسابقاتجمیعمنویحظرهجائزتھ
ولكنھا أعلى في حال وجود ظروف مشددة. غرامة نقدیة ممكنة.

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

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

ESICأوالناشرحظر10.9
ألعاب.ESLفيللمشاركةاللعبةناشرمندائمحظرلدیھمالذینالالعبینرفضفيبالحقESLتحتفظ
.ESLحظرإلىوترجمتااللتزامESICحظرفرضأیًضاسیتم

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 من الفقراء أو غیر المرغوب أو السلبیة السلوك إلى أي ھیئة تشارك في البطولة بأي طریقة.

أوحسابإعادةفيطریقةبأيالبطولةفيیشتركشخصأيعنھینشأإجراءأياتخاذعدمأوإجراءأيعناألوقاتجمیعفيالمشاركینجمیعیمتنع
إھانة أو إھانة أو تقلیل الجمھور العام

قنواتو/أووالبیاناتالمقابالتفيمنتجاتھمأووشركاءھاESLتستھدفتقییدیةتعلیقاتھذایتضمنصلة.ذيطرفأليالتجاریةالقیمةأوالعالقات
التواصل االجتماعي.

العزل10.10.2
اإلنترنتعلىESLموقععلىأیًضاولكنمباراةأثناءإھانةعلىأساسيبشكلھذاینطبقسیعاقب.ESLیتعلقفیماتحدثالتيالعوازلجمیع

أواإللكترونيالبریدأوالفوریةالبرامجعلىعقوباتفرضسیتمذلك.إلىومااالحتجاجودعمالضیوفتذاكركتبالالعبینالمنسقة،التعلیقات(المحافل،
واضحة.واألدلةESLربطھایمكنكانإذااألخرىاالتصالوسائل

أواالستبعادذلكفيبماكبیرةبدرجةأثقلعقوباتإلىتؤديأنیمكنالجسديالعنفخطرأوجذریةبیاناتمعسیماالشدیدةمعاملةإساءةحاالتإن
عدم األھلیة للالعب.

وفًقا لطبیعة وشدة اإلساءة سیخصص الجزاء لالعب.
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التركیب10.10.3
.ESLأنھاعلىالھجومیةأوالمضایقةأوالمجھولةللرسائلالمفرطالنشراعتباریتم

الجریمةلطبیعةوفًقاذلكإلىومااالحتجاجودعمتذاكرمعاقبةالضیوفسیتمكتبالالعبینالمتوافرة،التعلیقات(المحافل،اإللكترونيالموقععلىاخرج
وشدتھا.

لعبة داخل اللعبة10.10.4
جمیعاللعبة.تدفقتعطیلعامبشكلأوالمنافسمنالھدفتحقیقأجلمناللعبةفيالدردشةوظیفةاستخدامتمإذابسیطةعقوبةنقاطمنحسیتم)3(3

مھام الدردشة موجودة في التواصل بكفاءة مع المنافس وبدجات التطابق.

األضرار أو التأخر10.10.5
بناءسیتمالمشابھة.العناصرأوالمعداتأواألثاثأوبغرفاإلضرارإلىیؤديأوتؤديقدالتياإلجراءاتاتخاذفيالمشاركینعلىغرامةفرضسیتم

غرامة على تكلفة استعادة الحالة األصلیة، ومعالجة الجھود إلصالح ھذه المسألة، اإلضرار السمعة مع أطراف ثالثة/عام.

سلوك غیر مرغوب فیھ10.11
یجوزذلك،ومعأدناه.تردالجرائممرتكبيوأھموأھمأھمالسلوك.الریاضیینالالعبینلجمیعیكونأنالضروريمنوممتعة,منظمةلعبةأجلمن

لإلدارة تعیین عقوبات على األنواع غیر المدرجة في البورصة بشكل صریح السلوك.

نتائج مباراة البیع10.11.1
المباراة،وسائطتزییفمثلالمباراةنتیجةیزیفأنأخرىبطرقیحاولأوالمباراة،صفحةفيللمباراةزائفةنتائجبإدخالیقومالالعبأناكتشفناإذا

الشاشةلقطاتإلى:الحصرالالمثالسبیلعلىاإلعالناتجمیعمعالتواصلوسائل(مطابقةبسیطة.عقوبةنقاط)4(أربعإلىیصلماالالعبسُیمنح
والدمات والنماذج وما إلى ذلك.)

fakerالقرعة/10.11.2
حالة.كلفي)1(واحدةجنائیةعالمةمنحسیتممتطابقة،3األقلعلىسیمنعونتعطیھمأوالالعبینبثفيالمشاركینالعبینأي

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

شروط االمتثال للخدمة11

11.1ESL
.خصوصیةسیاسةESLوESLاستخدامشروطعلىالالعبینجمیعیوافقواالشتراكبالتسجیل

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
،eslgaming.comالحصر،الالمثالسبیلعلىذلكفي(بمااإللكترونيموقعناعلىوالملفاتالمحتوى intelextrememasters.com

إخطار.أومسبقإشعاردونوقتأيفيالفرعیة)النطاقاتوجمیعesl-one.comو
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