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Snapdragonمسابقةفيمشاركتھاعنداألوقاتجمیعفياتباعھایجبالتيالقواعدالوثیقةھذهتحدد Pro
series.موضح.ھوكماالقواعدبھذهااللتزامعدممعاقبةیجوز

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

منافسةلجعلھاجھدناقصارىوسنبذلصحفي،أومتفرجأوكمشاركالمنافسةفيتستمتعأنESLفينأمل
عادلة وممتعة ومثیرة لجمیع المشاركین.

مع خالص االحترام،
ESLموظفو
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التعریفات1

نطاق الصالحیة1.1
ESLبواسطةاإللكترونیةالریاضیةالبطوالتمنكجزءالحدثُیدار Gaming GmbH.

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

المنطقة1.2
Snapdragonبطوالتفيالعالمینقسم Pro Seriesیلي:كماموضحةرئیسیةثالثمناطقإلى

والبوسنة والھرسك، وبلغاریا، وكرواتیا، وقبرص، وجمھوریة التشیك، والدنمارك، وإنجلترا،جزر آالند، وألبانیا، وأندورا، والنمسا، وبلجیكا،أوروبا:●
وإستونیا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانیا، والیونان، وجرینالند، والمجر، وأیسلندا، وأیرلندا، وإسرائیل، وإیطالیا، والتفیا، ولیشتنشتاین، ولیتوانیا،

ولوكسمبورغ، ومالطا، وموناكو، والجبل األسود، وھولندا، ومقدونیا الشمالیة، وأیرلندا الشمالیة، والنرویج، وبولندا، والبرتغال، ورومانیا، وسان
مارینو، واسكتلندا، وصربیا، وسلوفاكیا، وسلوفینیا، وإسبانیا، والسوید، وسویسرا، والفاتیكان، وویلز

والكویت، ولبنان، ولیبیا، وموریتانیا، والمغرب، وعمان، وفلسطین، وقطر، والسودان،الجزائر، والبحرین، واألردن،الشرق األوسط وشمال أفریقیا:●
وتونس، والیمن، والمملكة العربیة السعودیة، والعراق، ومصر، واإلمارات العربیة المتحدة

وبوروندي، والكامیرون، والرأس األخضر، وجمھوریة إفریقیا الوسطى، وتشاد، وجزر القمر،أنغوال، وبنین، وبوتسوانا، وبوركینا فاسو،إفریقیا:●
وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، وجیبوتي، وغینیا االستوائیة، وإریتریا، وإسواتیني، وإثیوبیا، والجابون، وغینیا، وغینیا بیساو، وساحل العاج، وكینیا،
ولیسوتو، ولیبیریا، ومدغشقر، ومالوي، ومالي، وموریشیوس، وموزمبیق، ونامیبیا، والنیجر، ونیجیریا، وجمھوریة الكونغو، ورواندا، وساو تومي،

والسنغال، وسیرالیون، والصومال، وجنوب إفریقیا، وجنوب السودان، وتنزانیا، وتوغو، وأوغندا، وزامبیا، وزیمبابوي

وكندا، وكوبا، ودومینیكا، وجمھوریة الدومینیكان، وغرینادا، وھایتي، وجامایكا،أنتیغوا، وبربودا، وجزر البھاما، وبربادوس،أمریكا الشمالیة:●
وسانت كیتس ونیفیس، وسانت لوسیا، وسانت فنسنت والغرینادین، وترینیداد وتوباغو، والوالیات المتحدة األمریكیة

العقوبات1.3
تعریفات ونطاق العقوبات1.3.1

العب/فریقإیقافأوافتراضیة،خسائرأونقدیة،غراماتأوشدیدة،أوبسیطةعقوبةنقاطتكونوقد.ESLفيالقواعدانتھاكاتعلىالعقوباتُتفرض
أو إقصاءه حسب الواقعة قید النظر، وغالًبا ما تكون تجمع بین اثنین أو أكثر من تلك العقوبات. وسیتم إطالع المشاركین على العقوبة بالبرید وسیتم تزویدھم

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

نقاط العقوبة البسیطة1.3.1.1
یتم إعطاء نقاط عقوبة بسیطة للحوادث الصغیرة مثل عدم رفع الوسائط المطلوبة أو عدم كفایة البیانات أو عدم كفایة المعلومات على حساب فریق أو

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

نقاط العقوبة الشدیدة1.3.1.2
یتم منح نقاط عقوبة شدیدة للحوادث الكبرى مثل خداع المشرفین عمًدا وعدم حضور المواجھات وكسر القواعد باستمرار، وھكذا. كل نقطة عقوبة

للمنافسة.اإلجمالیةالمالیةالجائزةمن%)10(المئةفيعشرةتخصمشدیدة

الغرامات النقدیة1.3.1.3
ُتفرض الغرامات النقدیة عند الفشل في الوفاء بااللتزامات التي ال ترتبط بشكل مباشر بالبطولة مثل المواعید الصحفیة/اإلعالمیة، أو الجلسات المحددة

لتفاعل المعجبین.

الحظر/اإلیقاف1.3.1.4
ُ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
سیتم التجرید من األھلیة في حاالت انتھاك القواعد الشدیدة. سیتخلى المشارك غیر المؤھل عن كل الجوائز المالیة التي تم جمعھا من أجل المنافسة

وسیتم حظره حتى نھایة تلك المنافسة. في 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
جمیع العقوبات المبینة في دلیل القواعد ھذا تنطبق على المخالفات ألول مرة. سُیعاقب على المخالفات المتكررة عادة بشكل أكثر حدة من المدرج في القسم

المختص بھذه القواعد، بما یتناسب مع العقوبة المدرجة ھناك.
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ESLخارجالعقوبةونقاطالبطولةمنالحظر1.3.4
بعضتنطبققدمسمى.أيتحتالمطورالناشر/قبلمنالعقوبةُتفرضعندماإالعلیھاعادةESLخارجالعقابونقاطالبطولةمنالحظرینطبقال

االستثناءات حسب تقدیر فریق اإلدارة.

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

رسمي.

العقوبات1.5
Snapdragonفيحالًیاالمعروضةاأللعاب Pro Series:ھي

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

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

منظمة البطولة1.6
ESLبواسطةESLُتدارالحدث.ھذاESLتنظم Gaming GmbH.

ESL Gaming GmbH
Schanzenstr. 23

51063Köln
ألمانیا

https://www.eslgaming.com/
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قواعد عامة2

تغییرات القواعد2.1
وجھعلىالمشمولةغیرالحاالتفيالحكمإصدارفيبالحقأیًضاESLتحتفظآخر.إشعاردونتغییرھا،أوإزالتھاأوالقواعدتعدیلفيبالحقESLتحتفظ

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

دلیل القواعد التالي مستند إرشادي صالح لجمیع مراحل البطولة. یحتفظ المشرفون بالحق في إجراء تعدیالت على دلیل القواعد مع أو دون إشعار مسبق إلى
الالعبین. ُیعد المشرفون صناع القرار في جمیع الحاالت والنزاعات التي قد تحدث وال یتم كتابتھا في ھذا الدلیل.

صالحیة القواعد2.2
إذا كان حكم من ھذا الدلیل غیر قانوني أو غیر صالح أو غیر قابل للتنفیذ في أي والیة قضائیة، فھذا ال یؤثر في صالحیة أي حكم آخر من أحكام ھذا الدلیل أو

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

السّریة2.3
ُیعد محتوى المراسالت بالبرید اإللكتروني، أو قنوات المواجھات، أو المناقشات أو أي مراسالت أخرى مع مسؤولي ومدیري البطولة سرًیا للغایة. یحظر نشر

اإلدارة.ESLمنخطیةموافقةدونالموادھذه

الخصوصیة2.4
سیتم جمع بیانات الالعب الشخصیة ومعالجتھا وتخزینھا من أجل المشاركة في المواجھات على اإلنترنت والتنظیم وتقدیم الجوائز. سیتم تخزین معلومات

ستجمعESLبأنالالعبینجمیعإخطاریتمالقانونیة.المتطلباتالستیفاءالداخلیةاإلجراءاتأوللسیاساتوفًقا21.02.2023حتىالشخصیةالالعب
معلوماتھم الشخصیة كمراقب بیانات وفیما یتعلق بقوانین الخصوصیة المعمول بھا لكل بلد مشارك.

https://account.eslgaming.com/privacy-policyعبرESLمع:التواصلُیرجىالشخصیة،بمعلوماتكالخاصةبحقوقكیتعلقطلبألي
سیتم معالجة أي بیانات شخصیة تتم مشاركتھا مع أطراف ثالثة وفًقا لسیاسات الخصوصیة الخاصة بھا.

2.5Discord
Snapdragonلـالرسمیةالتواصلقناة Pro SeriesھيDiscord.فيالخادمفيفریقھممناألقلعلىواحدممثلالفرقجمیعلدىیكونأنیجب

جمیع األوقات طوال الموسم.
تأكد من التحقق من خادمنا بشكل منتظم حتى ال تفّوت أي إعالنات مھمة من االتحاد.

وذلك إلبقاء كل فریق على اطالع دائم بتغییرات القواعد، ومشاھدة اإلعالنات المنشورة، والتواصل مع المشرفین وأعضاء الفرق األخرى. قد ُترسل بعض
.Discordخادمفيرسمًیاالمنشورةبالمعلوماتمعرفتھضمانمسؤولیةالعبكلیتحملھذا.Discordخادمعلىحصرًیاالمعلومات

علىالعثوردائًمایمكن.ESLعلىالكأسأوالھرميالنظامصفحاتعلىالدعمتذكرةنظامباستخدامدعمتذكرةإرسالفُیرجىاللعب،أیامخارجذلككانإذا
.PUBGMobileدعملقناةالمثبتةالرسائلفينشطدعمتذكرةرابط

السّریة2.5.1
ُیعد محتوى االحتجاجات وتذاكر الدعم والمناقشات أو أي مراسالت أخرى مع مسؤولي الدوري واإلداریین سرًیا للغایة. وُیحظر نشر ھذه المواد دون

.ESLإدارةمنمسبقةخطیةموافقة
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بث المواجھات2.6
الحقوق2.6.1

TencentلـمملوكةESLبثحقوقجمیع and ESL.بثالحصر:الالمثالسبیلعلىھذایتضمنshoutcast،بثأوالنتائجعرضأوروبوتات
الفیدیو (مثل مقاطع فیدیو تفاعل الالعبین)، أو اإلعادات، أو العروض التجریبیة، أو البث التلفزیوني.

التنازل عن ھذه الحقوق2.6.2
ESLلـیحق Gaming GmbHترتیبیجبكانالحاالت،ھذهوفيأنفسھم.للمشاركینأوثالثلطرفمواجھاتعدةأومواجھةبثحقوقمنح

المباراة.بدءقبلESLبرامجتوزیعفریقباستخدامالبرامج

مسؤولیة الالعب2.6.3
مشرفإالالبثیرفضأنیمكنالالمواجھة.بثطریقةیختارواأنیمكنوالالمعتمدة،ESLبثقنواتعلىمواجھاتھمبثرفضلالعبینیمكنال

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

الموافقة على البث / إعادة اإلرسال2.6.4
قبلمنESLجانبإلىالمحمولالھاتفسلسلةمنأجزاءمنأيبثإعادةأوبثفيیرغبونالذینالمجتمعأفرادأوالمذیعینأوالالعبینفحصیتم

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

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

na@eslgaming.comالخدمةمقدمالشمالیة:أمریكا
emea@eslgaming.comالخدمةمقدمأفریقیا:وشمالاألوسطوالشرقأوروبا
karndeep.sharma@nodwin.comالھند:

الخدمة.شروطأوالسلوكقواعدانتھاكبسببفردأيمنالموافقةھذهسحبفيبالحقESLتحتفظ

تأخیر البث2.6.4.1
أيعلىالعثورتمإذااألقل.علىدقائق5متأخًراالبثیكونأنبشرطالمفتوحة،التأھیلیةالمباریاتمرحلةأثناءفيالمباریاتببثلالعبینُیسمح

العب یسجل بًثا دون تلبیة الحد األدنى من متطلبات التأخیر، فستنطبق علیھ العقوبات التالیة:
تحذیر أول مخالفة.1
المخالفة الثانیة- خسارة نقاط یوم المواجھة، وخصم نقطتي عقاب لالعب وفریقھ..2
المخالفة الثالثة- خصم نقطتي عقوبة إضافیتین لالعب والفریق، وحظر من المشاركة في المباریات لمدة أسبوع..3

تسریب كلمات المرور ومعلومات الردھة2.6.4.2
سیخضع أي العب اكُتشف أنھ سّرب معلومات الردھة، بما في ذلك اسم الردھة أو كلمة المرور، خالل الموسم إلى العقوبات التالیة:

تحذیر أول مخالفة.1
المخالفة الثانیة- استبعاد الفریق من یوم المباراة مع خسارة أي نقاط مكتسبة. كما سُتخصم نقطتي عقوبة من الالعب الذي سّرب المعلومات..2
المخالفة الثالثة- خصم نقطتي عقوبة إضافیتین لالعب، وحظر من المشاركة في المواجھات لمدة أسبوع لالعب وفریقھ..3
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شروط المشاركة في الحدث2.7
یجب استیفاء الشروط التالیة من أجل المشاركة في الحدث.

قیود العمر2.7.1
لھسبقتأوحالًیامشاركالعبعلىالعثورتمإذاالموسم.فيمباراةأولبدایةتاریخبحلولأكبرأوعاًما16عنالالعبینجمیععمریقلأالیجب

بإمكانھمكانأوجمعوھاأموالأيوسیفقدونالموسممناألعضاءوكلفریقأياستبعادفسیتمعاًما،16منأقلعمرهوكانمباریاتأيفيالمشاركة
جنیھا خالل ذلك الموسم.

ألیة التجرید من األھلیة2.7.1.1
إذا حدث التجرید من األھلیة خالل مرحلة المباریات التأھیلیة المفتوحة للموسم، فسُیسمح ألي العب من الفریق غیر دون السن القانونیة بتشكیل فریق
جدید أو االنضمام إلى فرق أخرى بشرط عدم وجود دلیل واضح على محاولة أي من أعضاء الفریق خداع المشرف والتكتم على وجود العب قاصر.

الوالدكانإذامباشرة.منافسةفيالقاصرمرافقةعلىقادًراالقانونيالوصيأوالوالدینأحدیكونأنفیجبعاًما،18منأقلالالعبعمركانإذا
ESLتتحمللن.ESLإلىالالزمةالوثائقتقدیمإلىوستحتاجالسفریمكنھمؤقتوصيتعیینفیجبالسفر،علىقادرغیرالقانونيالوصيأو

مسؤولیة توفیر الوثائق الالزمة لتعیین وصیك مؤقت.

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

قیود اإلقامة2.7.3
.المنطقة1.2فيمذكورةاإلقلیمیةالبلدانبھا.منافسةفيمشاركینأوفیھایتنافسونالتيالمنطقةسكانمنالالعبینجمیعیكونأنیجب

طلبات المشاركة في السفر2.7.4
Snapdragonفيمشاركالعبأيمنحسیتم Pro Seriesفيللمشاركةالمحددةالبلدانخارجسفرهحالةفيالسفرفيمشاركةطلبلتقدیمالفرصة

السلسلة. یجب تقدیم ھذا الطلب قبل أسبوع واحد على األقل من تاریخ السفر حتى تتم مراجعة الطلب. یعتمد قبول الطلب على المعلومات التي یقدمھا
الالعب عن سبب سفره، ومقدار الوقت الذي سیقضیھ الالعب في السفر. سیتم قبول كل طلب أو رفضھ على أساس كل حالة على حدة. سیكون الحد

األقصى للوقت المخصص لالعب للمشاركة من منطقة أخرى خارج البلدان المسموح بھا في السلسلة أسبوًعا واحًدا. سیتم رفض الطلب الذي یستغرق أي
وقت أكثر من ذلك وسیكون الالعب غیر مؤھل للمشاركة.

البلد/المنطقة األم2.7.5
البلد األم للمشارك ھو البلد الذي یوجد فیھ مكان إقامتھ الرئیسي (المثبت بتسجیل قانوني أو تأشیرة طویلة األجل فیما یتعلق بدلیل على اإلقامة طویلة األجل -

اتخاذهبمجردولكن،ESLفيحدثلكلأخرىمرةالقرارھذااتخاذیمكنمنھا.سارًیاسفرجوازیحملالذيالبلدأوتكفي)الیوًما90لمدةالتأشیرات
سیكون نھائًیا وال رجعة فیھ لذلك الحدث والمباریات المؤھلة لھ.

تفاصیل الالعب2.7.6
عند الطلب، یجب على الالعبین إرسال جمیع المعلومات المطلوبة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، االسم الكامل وتفاصیل االتصال وتاریخ المیالد

والعنوان والصور.

إصدار وملفات اللعبة2.7.7
لعبسیتمالبطولة.بدءقبلالتحدیثاتتثبیتیجب.ESLتستضیفھاالتيالبطوالتفيللمشاركةاللعبةمننسخةأحدثتثبیتالالعبینجمیععلىیجب

جمیع المباریات عبر اإلنترنت على ملف التصحیح الموجود على الخوادم المباشرة في وقت المباراة. سیتم لعب كل المباریات غیر المتصلة باإلنترنت على
خادم البطولة.
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حسابات اللعبة2.7.8
إنشاءعلیكفسیتعین،ESLبـخاصلعبحسابلدیكیكنلمإذابھ.الخاصESLتعریفملفعلىبھالخاصةاللعبةحساباتالعبكلُیدخلأنیجب

واحد قبل ربط حسابات اللعبة. إذا تم العثور على العب قد قام بتغییر حسابات اللعبة أو األسماء داخل اللعبة في أي وقت خالل السلسلة دون إخبار فریق
معاللعبسیؤدي.ESLلعبموقعوفياللعبةمنكلفيأخرىمرةاالسمتغییریتمحتىللمشاركةمؤھلغیرالالعبفسُیعدذلك،بفعللھالمشرفین

العب غیر مسجل، أو العب مع حساب لعبة غیر دقیق مدرج إلى حذف فریقك من مباریات الردھات وعدم الحصول على أي نقطة في ذلك الیوم. إذا
اكتشف فریق المشرفین أي حسابات ألعاب وأسماء داخل اللعبة ال تتطابق تماًما، فلن یحصل فریقك على أي نقاط في ھذا الیوم وسیتم منعھ من اللعب في

المباراة.یومبدایةقبلمتطابقیناللعبةداخلواألسماءESLلعبحسابأسماءكلأنیتأكدواأنفریقوكلالعبكلمسؤولیةإنھاالنشط.المباراةیوم
ذلك.علىبناءاسمكتغییرفیجباللعبة،فيباسمكESLلعبحساباسممطابقةمنتتمكنلمإذا

تغییرات االسم2.7.9
لن ُیسمح بإجراء أي تغییرات في االسم داخل اللعبة في أي مرحلة خالل الموسم ما لم یكن استخدام االسم غیر قانوني أو أصبح الفریق تابًعا لمنظمة جدیدة.

PUBGاسمأوPUBGMobileمعّرفأواللعبةحساباتالحصر:الالمثالسبیلعلىھذایتضمن Mobile.فيالالعبیشاركأنبمجردالمستعار
مباراة الكأس، سواء أكان العًبا أساسًیا أم بدیًال، ال یمكن تغییر اسم اللعب أو حساب اللعب إال إذا أصدر أحد أعضاء إدارة الفریق تعلیمات صریحة بأنھ

ESLلعبحسابأواللعباسمأنأوقانونیة،غیرأحرفعلىالحتوائھنظًراتعدیلھیجب playالئق.غیراسماستخدامبسببأومتطابقینغیر

PUBGاسم2.7.10 Mobileالمستعار
ESLلعبحساباتوأسماءاللعبةداخلاألسماءكلتستخدمأنیجب Playلدیككانتإذاللقائمة.استثناءاتأيھناكتكونلنأدناه،الواردةاألحرف
ESLعلىلعبكحسابوتحدیثاللعباسمتغییرعلیكیجبالمقدمة،القائمةخارجخاصةأومعتادةأحرفحالًیا Playبالمشاركة.لكالسماحأجلمن

ESLحساباسمأواللعباسمتغییرالفرقأولالعبینیمكنال PlayكأسمباراةفيالتنافسبعدFFA.
اسم اللعب وحساب اللعب یجب أن یحتووا على األحرف التالیة فقط:

ABCDEFHOLGLKNOPROVUVYZ
Abcdefholglknoprovuvyz

1234567890

ESLعلىلعبكحسابیكنلمإذاأن،العلمُیرجى Playیشملالمباراة.یومفينقاطأيعلىفریقكیحصلفلناللعبة،داخلنراهلماتماًمامطابقغیر)
ھذا األحرف الكبیرة)

PUBGمعّرف2.7.11 Mobile
ESLلعبحسابومعّرفاللعبةداخلالشخصیةمعّرفأرقامتتطابقأنیجب Play PUBGMobile.غیرمعّرفلدیھالعبأيأنوجدإذاتماًما

مطابق فلن یحصل الفریق على أي نقاط لیوم كامل وسیمنع من لعب المباراة الجاریة.

PUBGمعّرفرقمأواللعباسمتغییرالفرقأولالعبینیمكنال Mobileالكأس،مباراةفيالالعبمشاركةبمجردالكأس.مباراةفيالتنافسبعد
سواء أكان العًبا أساسًیا أم بدیًال، ال یمكن تغییر معّرف شخصیة اللعب أو حساب اللعب إال إذا أصدر أحد أعضاء إدارة الفریق تعلیمات صریحة بأنھ یجب

تعدیلھ.

رفض المشاركة2.7.12
واحتراز.سببأليالعبأيأوفریقأيمشاركةرفضفيبالحقESLتحتفظ
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انتحال الشخصیة2.7.12.1
یجب على جمیع الالعبین استخدام حساباتھم الشخصیة. غیر مسموح لالعبین بالمشاركة بحسابات خارجیة، أو تشجیع الالعبین اآلخرین على القیام
بذلك. إن اتضح أن أي فریق بھ العب یستخدم حساب العب آخر سیتم اعتبارھا قضیة انتحال شخصیة. سیتم استبعاد الفریق من الموسم وسیتم منح

لالعبینمسموحغیرسعة.بأيالموسمباقيفيالمشاركةمنمنعھمإلىباإلضافةالحالةعلىاعتماًداعقوبةنقاط6و2بینالمشاركینالالعبین
كاملیوملمدةالبطولةالكأس/منالخروجإلىخطألعبحساباستخدامیؤديقد.ESLبحسابالمرتبطذلكعنمختلفلعبحسابمناللعب

حتى یتم تصحیح األمر، أو لن تمنح أي نقاط لأللعاب التي تم لعبھا بمعلومات غیر صحیحة.

حسابات الفرق2.8

نظرة عامة على الفریق2.8.1
یجب أن تلعب الفرق وفق القائمة المقیدین بھا خالل مدة كل مجموعة مفتوحة. ال یمكن تغییر القوائم خالل المجموعة المفتوحة. ُیرجى التأكد من مراجعة

معلومات الحساب بعنایة. ستتسبب المعلومات الخطأ بعدم حساب النتیجة، ولن ُتمنح أي نقاط للفریق على تلك المباراة، وسیخرج من الكأس إن وجدت
معلومات خطأ.

یجب أن تكون جمیع أسماء المشتركین الئقة. إن تم اعتبار اسمك غیر الئق فیجب أن تتم الموافقة على اسمك الجدید وتغیره في النافذة التي یقدمھا فریق
اإلدارة. إن لم یتغیر االسم حینھا، فستجازف باالستبعاد.

أسماء الفریق2.8.2
محتملة.منظمةو/أوالفریقاسممنفقطمكوًنایكونقد".ESL"فریقمثلملحقاتأيESLفریقالسمیكونالقد

إذا رعى فریقین الشریك نفسھ، فسیتعین علیھما أن یتوصال إلى اتفاق مع ذلك الشریك حول أي من الفریقین یحتفظ برعایة اللقب خالل البطولة بأكملھا.

األسماء والرموز والجھات الراعیة2.8.3
یمنحلمماعامبشكلمحظورةقانونًیامحمیةرموزأوكلماتأيمسابقاتھم.فيفیھامرغوبغیررموزو/أوأسماءاستخداممنعفيبالحقESLتحتفظ

المالك اإلذن. ال ُیسمح بأي إعالن أو عرض ترویجي من قبل لرعاة معروفین وحدھم أو على نطاق واسع بالمواد اإلباحیة أو تعاطي المخدرات أو غیرھا
.PUBGMobileوأحكاملشروطالمستخدمینشئھالذيالمحتوىسیخضع.ESLبطولةفيبالبالغینالخاصةالمنتجاتأوالموضوعاتمن

استحواذ المنظمة2.8.4
إن اختارت منظمة جدیدة فریًقا أو تنازلت عنھ منظمة قدیمة یرجي تقدیم تذكرة دعم للكأس الذي ستشارك فیھ. یجب أن تقدم دلیًال صالًحا على استحواذ
المنظمة على فریقك (مثل العقد الذي وقعھ الفریق والمنظمة) وأیًضا على تغییرات األسماء التي سیجریھا جمیع الالعبین داخل اللعبة (على سبیل المثال

ESLFoody --> MOFoody(
ESLموقععلىوصورتھاسمھبتغییرللفریقسُیسمحاالستحواذ،علىصالحدلیللدینایكونأنبمجرد Play،رمزبتغییرالفریقفيلالعبینوسیسمح

الفریق فقط في اسم اللعب وحساب اللعب على موقع اللعبة. لن ُیسمح لالعبین بتغییر أسمائھم المستعارة، فقط یمكن تغییر رمز الفریق الموجود قبل أو بعد
أسمائھم المستعارة. إن اتضح أن فریًقا غیَّر أسماء اللعب بشكل خطأ، فسیمنعون من التنافس حتى یتم استرجاع أسمائھم إلى ما كانت علیھ في األصل. قد

یتسبب ذلك بمنع الفریق بأكملھ من التنافس.
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نظرة عامة على القائمة الكاملة2.8.5
فریقھم.وقائمةصفحةفيمدرجینالعبین)5(إجمالياألكثرعلىبدیلواحدوالعبفقط،أساسیینالعبین4علىالفرقتحتويأنیجب

ُیسمح للفرق أن یعینوا عضًوا إضافًیا سواء لمدیر الفریق أو لمالك الفریق. الشخص المعین لھذا الدور ال ُیحسب ضمن األربعة العبین األساسیین والالعب
البدیل، وعلیھ، ال یحق لھ لعب أي مباراة. إن ثبت أنھم لعبوا في أي مباراة سیخسر الفریق كل نقاط الكأس وُیعطى إنذاًرا على أول مخالفة وسُیعطى نقاط

عقوبة على أي مخالفات أخرى.

أي فریق یتضح أنھ بّدل دور مدیر أو مالك بدور العب دون موافقة اإلدارة لن یحق لھ المنافسة بوجود ذلك الشخص وربما یكون عرضة لإلجراءات
التأدیبیة التي تتضمن خسارة النقاط، ونقاط عقوبة، واالستبعاد من اللعب، و/أو التجرید من األھلیة.

یكونحتىاللعبمنوسیمنعالكأسمنفریقكسیخرجالتسجیل،وقتبدیل)والعبأساسیین4(بھمالمسموحالخمسةمنأكثرالعبینفریقكتضمنإن
الفریق.فيفقطالعبین5بھ

سیتم تطبیق قفل قائمة الفریق من خالل نھائیات السلسة كلھا. في حالة وجود نھائیات مباشرة، إن لم یقدر الفریق على السفر، فسُیمنح الفریق التالي المتاح
الفرصة.

سیتم قفل القوائم والفرق مًعا عند المشاركة في الكأس األول للفریق.

تغییرات القائمة2.8.6
إذا.2022مایو27یومالقائمةبتغییراتالسماحسیتممقفًال.فریقكیكونعندماتغییراتبإجراءُیسمحلنالتنافس.فریقكبدأوقتمنالقوائمقفلسیتم

احتجت إلى إجراء تغییر في فریقك، یرجى تقدیم تذكرة دعم.

بغض0منفریقكنقاطستبدأالمفتوحةالتأھیلیةالمباریاتفترةخاللجدیًدافریًقاتنشئكنتإنلذا،Playموقععلىالتيالفرقعلىالنقاطتقتصر
النظر عن عدد الالعبین الذین تحتفظ بھم من القائمة األصلیة.

التغییرات في حسابات الفرق2.8.7
الحصر؛الالمثالسبیلعلىیشملھذاالتغییرات.بحدوثالسماحقبلESLإدارةعلیھاتوافقأنیجبالفریقحسابفيتغییراتأي

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

قیود الرعاة2.9
المحتوى الخاص بالبالغین2.9.1

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

بدء المواجھة2.10
الدقة في موعد بث المواجھات2.10.1

إذا.ESLحددتھالذيالوقتعنالبثخاللالمواجھاتكلبدءموعدتأخیریجبال.ESLتقدرهالذيالوقتفيالبثخاللالمواجھاتكلتبدأأنیجب
.ESLإخطاریجبللعب،مستعًداالعب/فریقیكنلم

عدم االلتزام بموعد بث المواجھة2.10.2
ESLبثتإذاغائبین.اعتبارھمسیتمالمرحلة،ھذهوفيالمعلن.البدءوقتفيللعبمستعًداالمشاركینأحدیكنلمإذابسیطةعقوبة)2(نقطتيسُتفرض

الفریق.بسببالمباراةبدایةفيتأخیرأليإضافیةبسیطةعقوبةنقاط)3(ثالثفسُتمنحالمباراة،شركاؤھاأو

غیاب المشاركین2.10.3
كاملة.مباریاتبسلسلةبالفوزالخصموسُیكافأیحضروالماعتبارھمللمباراة،یتمالمقررةالبدایةمندقیقة15بعدللعبمستعًداالمشاركینأحدیكنلمإذا

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

إجراءات المواجھة2.11
وسائط المواجھة2.11.1

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

ESLإشرافتحتتسجیلھاتمالتيالعروضرفعو/أوتشغیلفيبالحقESLتحتفظذلك.المسؤولینطلبإذاالعروضأواإلعاداتكلإتاحةیجب
اإللكترونیة.ESLمواقععلى
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المقابالت2.12
اتصالمعلوماتتقدیمالفریقعلىیتعینمقابلة.إلجراءمتاًحافریقكلمنمدربأوواحدالعبیكونأنیجب،ESLأعدتھبثفيُتعرضلعبةلكلبالنسبة

إلجراء مقابلة بناء على الطلب. ینبغي أیًضا أن یكون الالعب متاًحا للتعلیق بعد المواجھة. یجب أن یكون الالعبون الفردیون متاحین دائًما للمقابالت قبل
المواجھة وبعدھا.

األجھزة2.13
یجب على الالعبین اللعب باستخدام الھاتف أو الجھاز اللوحي، غیر مسموح بأنظمة المحاكاة.

قیود العمل2.14
منأليتطوعواأوعملواالذیناألشخاصالمعنیة.شركاتھمفيعملھمخاللیلعبواأنTencentو/أوESLفيالمتطوعینأوالعاملینلألشخاصیحقال

المعنیة.شركتھممعلھمعملآخرمنیوًما90خاللاللعبلھمیحقالصفة،بأيالشركتین،

عرض الفیدیو2.15
محیطك/الخلفیةعلىالحفاظیجب،ESLبھاتتحكمالبیئةتجریھاالتيشابھ)ماأوالممیزةالفیدیومقاطعأوالمقابالت،المثالسبیل(علىالفیدیومقاطعفي

المرئیة محایدة ونظیفة وصالحة للتقدیم. إذا كان الفریق یخطط لعرض أي من الجھات الراعیة أو الشعارات أو اإلعالنات (على سبیل المثال، في الفتة خلفیة أو
عناصر موضوعة)، یلزم مراجعة اإلعدادات المقررة والموافقة علیھا من قبل اتحاد اإلدارة مسبًقا. في أي حالة، ُیحظر الترویج الواضح لمنتجات الجھات

الراعیة (بما في ذلك االستھالك). ال یجوز أبًدا أن تظھر شعارات العالمة التجاریة أكبر من وجوه االعبین على الشاشة.
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الجدول3

1الموسم3.1

تاریخ البطولةاسم البطولة

1المرحلة

04/05/2022-21/04/2022المباریات التأھیلیة داخل اللعبة

2المرحلة

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #112/05/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #213/05/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #314/05/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #416/05/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #519/05/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #621/05/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #723/05/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #826/05/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #928/05/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #1030/05/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #1102/06/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #1204/06/2022

3المرحلة

13/06/2022-12/06/2022النھائیات المفتوحة - أوروبا

11/06/2022-10/06/2022النھائیات المفتوحة - الشرق األوسط وشمال إفریقیا

11/06/2022-10/06/2022النھائیات المفتوحة - إفریقیا

11/06/2022-10/06/2022النھائیات المفتوحة - أمریكا الشمالیة
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2الموسم3.2

تاریخ البطولةاسم البطولة

1المرحلة

21/08/2022-08/08/2022المباریات التأھیلیة داخل اللعبة

2المرحلة

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #129/08/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #201/09/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #303/09/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #405/09/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #508/09/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #610/09/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #712/09/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #815/09/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #917/09/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #1019/09/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #1122/09/2022

ESLفيالمفتوحةالتأھیلیةالمباراة Play #1224/09/2022

3المرحلة

04/10/2022-03/10/2022النھائیات المفتوحة - أوروبا

02/10/2022-01/10/2022النھائیات المفتوحة - الشرق األوسط وشمال إفریقیا

02/10/2022-01/10/2022النھائیات المفتوحة - إفریقیا

02/10/2022-01/10/2022النھائیات المفتوحة - أمریكا الشمالیة
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التنسیق4

المباریات التأھیلیة داخل اللعبة4.1
ESLتأھیلمباریاتإلىأقصىبحدفریًقا1024أولسیتأھلاللعبة.داخلالتأھیلمباریاتمنأسبوعان Play.

ESLتأھیلمباریات4.2 Play
الیوم.فيتلعبمباریات4واألسبوعفيلعبأیام3اللعبة.داخلالتأھیلمباریاتمنمؤھًالفریًقا1024أقصاهبعددFFAكأسمباریاتمنأسابیع4

.المباراةنتائج6.4فيالمحددالنحوعلىالقتلعملیاتوعددمراكزھمعلىبناًءنقاًطاالفرقستجمع

بعد كل یومین من أیام اللعب، سیتم استبعاد نصف الفرق بناًء على ترتیب النقاط:
512إلىالفرقعددتخفیضسیتموالثالث،الثانياللعبیومبین●
256إلىالفرقعددتخفیضسیتموالخامس،الرابعاللعبیومبین●
128إلىالفرقعددتخفیضسیتموالسابع،السادساللعبیومبین●
64إلىالفرقعددتخفیضسیتموالتاسع،الثامناللعبیومبین●
32إلىالفرقعددتخفیضسیتم،11وال10الاللعبیومبین●
16إلىالفرقعددتخفیضسیتم،12اللعبیومبعد●

المفتوح.النھائيإلىاألولىفرقة16الـستتأھل

النھائیات المفتوحة4.3
ESLتأھیلمباریاتمنتأھلتالتياألولى16الـالفرق Playستجمعمباریات.خمسمنمباراةیومكلسیتألفیومان.مدتھنھائيفيبعضھاستواجھ
.المباراةنتائج6.4فيالمحددالنحوعلىالقتلعملیاتوعددمراكزھمعلىبناًءالنقاطالفرق

الجائزة المالیة5

قبول وتبادل البیانات5.1
بتنافسك على كأس ربح الجائزة، فأنت توافق على أنك تستوفي متطلبات السلسلة وأنك مؤھل الستالم أي جوائز. وعلیھ، أنت توافق على مشاركة المعلومات

المطلوبة مع الشخص المسؤول عن تقدیم الجوائز إلى الالعب الذي یتسلم الجائزة. مع األخذ في الحسبان أن أي العبین یتسلمون جائزة یجب أن یكونوا نفس من
لعبوا في الكأس.

خاللالجائزةأموالدفعتخصالتياإللكترونیةالرسائلإرسالسیتمالمعني.ESLحدثانتھاءبعدعملیوم90خاللالمالیةالجائزةأموالكلدفعیجب
ذلك الوقت. إذا انتھت مدة المكافأة والجائزة المذكورة لم ُتسلم، یجب أن یفتح الالعب تذكرة دعم من على صفحة دعم الكأس وأن یبلغ اإلدارة بالجائزة المفقودة

لیتسنى مراجعتھا.
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مجموعات الجوائز5.2

أوروبا5.2.1
یكون التوزیع لكل منطقة لكل موسم.

*جمیع الجوائز مدرجة بالدوالر وخاضعة ألسعار صرف العمالت.

الجائزةالمركز

دوالر8000األول

دوالر4000الثاني

دوالر3000الثالث

دوالر2500الرابع

دوالر2300الخامس

دوالر2200السادس

دوالر2100السابع

دوالر2000الثامن

دوالر1900المركز التاسع

دوالر1800المركز العاشر

دوالر1700المركز الحادي عشر

دوالر1600المركز الثاني عشر

دوالر1500المركز الثالث عشر

دوالر1300المركز الرابع عشر

دوالر1200المركز الخامس عشر

دوالر1100المركز السادس عشر

دوالر171000المركز

دوالر19900المركز-18المركز

دوالر23800المركز-20المركز

دوالر27700المركز-24المركز

دوالر32600المركز-28المركز

الشرق األوسط وشمال إفریقیا5.2.2
یكون التوزیع لكل منطقة لكل موسم.

*جمیع الجوائز مدرجة بالدوالر وخاضعة ألسعار صرف العمالت.

الجائزةالمركز

دوالر8000األول

دوالر4000الثاني

دوالر3000الثالث

دوالر2500الرابع

دوالر2300الخامس
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دوالر2200السادس

دوالر2100السابع

دوالر2000الثامن

دوالر1900المركز التاسع

دوالر1800المركز العاشر

دوالر1700المركز الحادي عشر

دوالر1600المركز الثاني عشر

دوالر1500المركز الثالث عشر

دوالر1300المركز الرابع عشر

دوالر1200المركز الخامس عشر

دوالر1100المركز السادس عشر

دوالر171000المركز

دوالر19900المركز-18المركز

دوالر23800المركز-20المركز

دوالر27700المركز-24المركز

دوالر32600المركز-28المركز
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إفریقیا5.2.3
یكون التوزیع لكل منطقة لكل موسم.

*جمیع الجوائز مدرجة بالدوالر وخاضعة ألسعار صرف العمالت.

الجائزةالمركز

دوالر8000األول

دوالر4000الثاني

دوالر3000الثالث

دوالر2500الرابع

دوالر2300الخامس

دوالر2200السادس

دوالر2100السابع

دوالر2000الثامن

دوالر1900المركز التاسع

دوالر1800المركز العاشر

دوالر1700المركز الحادي عشر

دوالر1600المركز الثاني عشر

دوالر1500المركز الثالث عشر

دوالر1300المركز الرابع عشر

دوالر1200المركز الخامس عشر

دوالر1100المركز السادس عشر

دوالر171000المركز

دوالر19900المركز-18المركز

دوالر23800المركز-20المركز

دوالر27700المركز-24المركز

دوالر32600المركز-28المركز
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أمریكا الشمالیة5.2.4
یكون التوزیع لكل منطقة لكل موسم.

*جمیع الجوائز مدرجة بالدوالر وخاضعة ألسعار صرف العمالت.

الجائزةالمركز

دوالر5500األول

دوالر4500الثاني

دوالر3500الثالث

دوالر2500الرابع

دوالًرا1750الخامس إلى الثامن

دوالر121500المركز-9المركز

دوالًرا161250المركز-13المركز

دوالر321000المركز-17المركز

االقتطاع من الجائزة بسبب نقاط العقوبة5.3
تتسبب كل نقطة عقوبة یحصل علیھا المشارك في أثناء حدث أو إحدى مباریاتھ التأھیلیة في الخصم من الجائزة المالیة. تكون الخصومات كما یلي:

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

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

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

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

الخصم من الجائزة بسبب الغرامات النقدیة5.4
ال یتم إعادة توزیع الغرامات النقدیة على المشتركین اآلخرین ولكن تتم إزالتھا فحسب من أرباح الفریق المعني.

سحب أموال الجائزة5.5
التالعب.أوالغشعلىدلیلأياكتشفتإنمؤجلةدفعةأيإلغاءفيبالحقESLتحتفظُتدفع،لمESLجائزةأموالدامتما

في حالة عدم التأھل، یخسر الالعب/الفریق الجائزة المالیة التي فاز بھا في المرحلة تلقائًیا. وفًقا لخطورة الحالة، قد یشمل األمر المبلغ الكامل الذي تم الفوز بھ
خالل الموسم.

نقل أموال الجائزة5.6
أحدیقملمإذاالعملیات.فشلإلىالدفععملیاتإلتمامكافیةمعلوماتتوفیرعدمسیؤدي.PayPalخاللمنأوبنكیةكحوالةالجائزةأموالإرسالسیتم

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

قواعد اللعبة6
PUBGلعبةداخلالمعتمدةاألسالیبطریقعنعلیھاالحصولیتملمعناصرأياستخدامیحظر Mobileغیرالعناصروكذلكالرسمیة)المكافآت(باستثناء

المعلنة. إذا انتھك الالعبون ھذه القاعدة، فسیتم التعامل مع األمر على أنھ اختراق. لن یتأھل الفریق، ولن ُیمنح أي جوائز وسیحظر األفراد المشاركون من
التنافس.

ESLبطوالت6.1 FFA
الفكرة6.1.1

ESLبطوالتتھدف FFAموقعكعلىبناءالنقاطنظامنایحسبللجمیع.مفتوحةالجوالتمتعددةبطولةخاللالفرقأوالالعبینأفضلاختیارإلى
النھائي في المباریات وفي بعض الحاالت یضیف نقاًطا إلى بعض إنجازات اللعبة مثل عملیات القتل. سیحتل الالعبون ذوو أعلى نقاط إجمالیة المرتبة

.دلیل البطولةاألعلى. یمكنك قراءة المزید من

عدم الحضور6.1.2
الوقتذلكمضيبعدالمباراةفيالفریقأوالالعبیكنلمإنالبطولة.علىبناءدقائق10أو5منألكثرالالعبینالعامةFFAردھاتتنتظرلن

فسیخسرون المباراة. ُیرجى الرجوع إلى قواعد البطولة المحددة للمزید من التفاصیل.
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المالبس داخل اللعبة6.2
Snapdragonلـمسجلةمباراةأيخاللمالبسیرتدواأنویجبعراةالالعبونیكونأنیجوزال Pro Series.

إعدادات المباراة، والتنسیق والقواعد6.3
اللعبةداخل:1المرحلة6.3.1

اللعبة.لقواعدوفًقااللعبة،مشغلداخل1المرحلةستلعب

ESL:2المرحلة6.3.2 Play
خرائط اللعب: إیرانجل، ومیرامار، وسانھوك

TPPاللعبة:وضع
المفتوحة.التأھیلیةالمباریاتمراحلخاللیومكلمباریات4إلىیصلفیمافریقكلسیشارك
الواحد.النھائیاتیومخاللمباریات5لعبتقدالمفتوحةالنھائیاتفيالفرقستكون
النھائیات.أیاممنیومینخاللمباریات10إجمالي●

تسجل كل المباریات لكل یوم لعب على نحو تراكمي.

نتائج المباراة6.4

النقاطالمركز

115
212
310
48
56
64
72
81
91

101
111
121
130
140
150
160

تبلغ قیمة عملیات القتل نقطة لكل واحدة

النتائج6.5
یجب على كل عضو فریق أن یأخذ لقطات للشاشة لنتائج نھایة المباراة في حالة أي نزاعات و/أو مشاكل تقنیة في الردھات. یمكن أن یؤدي الفشل في توفیر

لقطات الشاشة المذكورة عند الطلب إلى إجراءات تأدیبیة و/أو خسارة نقاط. إذا كانت لدیك مشاكل أو الحظت أي مشكلة، یرجى التواصل مع المدیرین في الحال
دعم.تذكرةفتحیرجىآخرشيءولكلالسریعة،لألسئلةDiscordعبرإلیناالوصولیمكنكالدعم.تذكرةطریقعن

المشكالت التقنیة6.6
الفرق مسؤولة عن مشاكلھم التقنیة، بما في ذلك مشاكل األجھزة والبرامج و/أو اإلنترنت. لن یتم إعادة بدء المباریات بسبب المشاكل التقنیة وسُتلعب رغم ذلك.

حسم الفوز6.7
Snapdragonمراحلمنمرحلةأيخاللالتعادلحالةفي Pro Series یلي:لماوفًقاالترتیبسیتحدد،2022

یتحدد إجمالي المركز األول عن طریق جمیع المباریات في المرحلة..1
تتحدد إجمالي نقاط المراكز المتراكمة عن طریق جمیع المباریات في المرحلة..2
تتحدد إجمالي عملیات القتل المتراكمة عن طریق جمیع المباریات في المرحلة..3
المركز في آخر مباراة تم لعبھا في المرحلة.4
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إعادة بدء المباراة6.8
ال تتم إعادة بدء المباراة إال بموافقة مسبقة من اإلدارة.

قواعد األحداث7

المعدات7.1
أیًضا.الضوضاءسماعةإلغاءتوفیریتمقدالبطولة،ومرحلةالتدریبعلىبناًءمحمولة.أجھزةدائًماESLتقدم

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

أدنى)،بحددوالر250(غرامةالقاعدةلھذهالبسیطةاالنتھاكاتعلىعقوباتفرضسیتمالقبعات.مننوعأيارتداءیحظربھما).مسموحغیرالشبشب
ولكن في الحاالت الشدیدة (على سبیل المثال ال الحصر، المحتوى الُمسيء، ومالبس فریق آخر، وما إلى ذلك)، لن ُیسمح لالعبین ببدء مواجھاتھم قبل استبدال

للقاعدة.وفًقاالملتزمینغیرللمشاركینمناسبةمالبسESLفستوفراإلدارة،قبلمنمناسًباوُیعدممكًنااألمركانإذامشكلة.تمثلالتيالمالبسقطعة
ستخصم تكلفة المالبس المقدمة من الجائزة المالیة التي سیحصل علیھا المشتركون.

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

المسؤولین7.3
یجب إطاعة واتباع تعلیمات المسؤولین دائًما. قد یؤدي عدم فعل ذلك إلى منح نقاط عقوبة.

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

وملِزمة مثلھ.

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

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

صحیح.

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

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

وجدولھا.ومدتھادقائق5منأكثرتستغرقالتيالنوعھذامناألنشطةطبیعةعلىلالطالعمسبًقااإلعالموسائلجدولالمشاركونسیتلقى

تفویت االلتزامات اإلعالمیة7.6.1
سیؤدي عدم االلتزام بوسائل اإلعالم أو االلتزامات المشابھة إلى فرض غرامات مالیة. یعتمد نطاقھا على التفاصیل. العقوبات التالیة ھي عقوبات معیاریة

على الحاالت األكثر شیوًعا:
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%○

یمكن تخفیض الغرامات إذا ظھر المشارك متأخًرا لكن مبكًرا بما یكفي لصنع المحتوى المطلوب/أو لحضور جلسة مقبولة. یمكن أیًضا تخفیض الغرامات
وحدھا.ذلكبشأنالقرارESLستتخذالعقوبة.تخففظروفعلىإثباتالمشاركقدمإذاأكبربشكل
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مناطق األلعاب7.7
المأكوالت والمشروبات والتدخین والسلوك7.7.1

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

العالیة واستخدام اللغة العدائیة. یجب على المشاركون اتباع قواعد الفندق أو الموقع في أثناء التواجد في مناطق التدریب.
یمكن فرض نقاط عقوبة على أي انتھاكات.

وسائط قابلة للحذف7.7.2
ویمنع منًعا باًتا ربط أو استخدام أي وسائط قابلة للنقل على أجھزة البطولة دون سابق فحص والموافقة من مدیري البطولة.

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

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

ذلك.بخالفESLتأذنلممااالفتتاحمراسموخاللالمسرحعلىتسجیالتأيأخذو/أوصوربالتقاطللمشاركینُیسمحال

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

العناصر غیر المستخدمة7.7.4
.ESLوضحتكمابعیًداذلك)إلىوماوالحقائبالمستخدمةغیرالمالبسالمثال،سبیل(علىُملحبشكلالضروریةغیرالعناصرحفظیجب

استخدام األجھزة7.7.5
االجتماعيالتواصلوسائل(تصفحلألجھزةبھالمصرحغیراالستخدامسیؤديفقط.البطولةألغراضESLتقدمھاالتياألجھزةجمیعاستخدامیجب
بسیطة.عقوبةنقطة)1(علىالحصولإلىذلك)إلىوما

حقوق نشر الصور والوسائط األخرى7.8
موقعھاعلىفیدیومقاطعأوصوتیةموادأوفوتوغرافيتصویرموادأياستخدامفيالحقESLتمنحاآلخرینالفریقوأعضاءالالعبینجمیعبمشاركة

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

األولى.

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

ESLوفرتھاالتيالمناطق7.10
إلىوماالفندقوغرفالتدریبوغرفالبطولةمناطق(مثلESLوفرتھاالتيالمناطقمنأيفيESLبھاسمحتالتيالتسویقیةباألنشطةإالُیسمحال

ذلك).

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

قواعد السلوك8.1
األلعابتمثیلالمشاركینمنمطلوباآلخرین.والالعبینوالشركاءوالمشاھدینوالصحفیینESLممثليمعباحترامالتصرفمشارككلعلىیجب

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

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

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

والمظھر المادي أو حجم الجسم، أو العمر، أو الدیانة.
الترّصد أو الترویع (جسدًیا أو عبر اإلنترنت).●
الرسائل المزعجة أو الھجوم أو االختطاف أو التحریض على تعطیل البث أو وسائل التواصل االجتماعي.●
نشر معلومات تحدید ھویة أشخاص آخرین أو التھدید بنشرھا ("استقاء المعلومات الشخصیة").●
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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

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

المستقبلیة.ESLأحداثمن

الغش8.2
قدأشھر.6لمدةالمنافساتجمیعمنوسیحظرالبطولةمنفوًراالمعنيالفریقإخراجسیتمالغشاكتشافعندالغش.أشكالمنشكلأيمعالتسامحیتملن

یطلب من الالعبین تحمیل برامج مكافحة الغش على أجھزتھم خالل مدة البطولة.

التالعب بنتائج المواجھات8.2.1
محاولة تغییر نتائج المباراة عن عمد عن طریق الخسارة أو محاولة التأثیر على النتائج.

حجب الخدمة8.2.2
تقیید أو محاولة تقیید اتصال مشترك آخر باللعبة عن طریق ھجوم الحرمان من الخدمات أو أي وسیلة أخرى.

برامج مكافحة الغش8.2.3
أي استخدام للبرنامج یمكن اعتباره غًشا محظوًرا تماًما. تحتفظ إدارة البطولةبالحق في تحدید ما الذي یمكن اعتباره غًشا. استخدام أي برنامج أو جھاز

للحصول على مزایا غیر متاحة في اللعبة. تشمل األمثلة على سبیل المثال ال الحصر: أي برامج مساعدة طرف ثالث (أي تطبیقات غیر موافق علیھا والتي
تتحكم باللعبة)، أو اللعب على خوادم خاصة أو الھجمات البرمجیة.

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

(مثل عملیات البث).

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

وجودحالةفيأعلىتصبحقدولكنھاأھمیة،ذاتالتخفیفظروفكانتإنالمدة،ھذهتقلأنویمكنعادة.سنوات5لمدةESLمسابقاتجمیعمن
ظروف مشددة.

الغش.عملیةفیھحدثتالذيESLحدثفيمؤھلغیرالفریقسیكونالفرق،منافساتفي

طرق اكتشاف الغش8.2.6
مسبق.إعالمدونأومعومعداتھم،المشاركینلتفتیشمختلفةطرقاستخدامفيبالحقESLتحتفظ

تعاطي المواد المنشطة8.3
رفض الخضوع للفحص8.3.1

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

قائمة المواد المحظورة واألسالیب8.3.2
ھنا:القائمةعلىالعثوریمكن.ESLلبطوالتصالحة)ESIC(اإللكترونیةالریاضاتنزاھةھیئةوضعتھاالتيالمحظورةواألسالیبالموادقائمة

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

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

سیتم تجاھلھا.

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

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

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

استخدام الكحول أو العقاقیر المؤثرة على العقل أخرى8.4
لعب مباراة، سواء أكانت على اإلنترنت أو ال، تحت تأثیر الكحول أو العقاقیر المؤثرة على العقل، حتى لو لم تكن بین المواد التي تستأھل العقاب المدرجة تحت

القانونمعذلكیتعارضلمإذاالجاریة،البطولةساعاتخارجللكحولالمعتدلباالستھالكللمشاركیسمحالشدید.العقابإلىیؤديوقدتماًماممنوع6.3.2
المحلي/الوطني.
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الرھان8.5
ال یجوز إشراك أي من الالعبین أو مدیري الفرق أو الموظفین أو إدارة المنظمات المشاركة في المراھنة أو المقامرة، أو المشاركة مع مراھنین أو مقامرین، أو

عام.بشكلESLبطولةأومواجھاتمنأيفيمباشرة،غیرأومباشرةبطریقةسواءالمقامرة،أوالرھانفيتساعدھمأنیمكنمعلوماتبأيأحدأيتزوید
األشخاصلجمیعESLمنافساتجمیعمناألقلعلىسنةلمدةحظرفرضوفوًراالمنظمةإقصاءإلىسیؤديمنظمتكمواجھاتضدمقامرةأورھانأي

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

التالعب بالمنافسة8.6
ُیعدالمنافسة.فيتالعًباُیعدالمواجھةنتیجةعلىالتأثیربھدفESLمعمشتركشخصأيعلىالضغطممارسةأوتھدیداتتوجیھأوالمال/المزایا،عرض

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

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

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

قصد للتالعب برھان على المواجھة.

العقوبات على التالعب بنتائج المواجھات8.7.1
عنویتخلىأھلیتھ،الالعبسیفقدالغیة.المذكورة(المواجھات)المواجھة(نتائج)نتیجةستكونESLفيالمواجھاتبنتائجالتالعبعنالكشفعند

تصبحقدولكنھاأھمیة،ذاتالتخفیفظروفكانتإنالمدة،ھذهتقلأنویمكنعادة.سنوات5لمدةESLمسابقاتجمیعمنحظرهویتمالمالیةجائزتھ
أعلى في حالة وجود ظروف مشددة. یمكن تطبیق غرامة مالیة.

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

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

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

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

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

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

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

و/أوالتصریحاتأوالمقابالتفيمنتجاتھمأووشركاءھاESLتستھدفمھینةتعلیقاتھذایتضمنالمعنیة.األطرافمنأليالتجاریةالقیمةأوالعامة
قنوات التواصل االجتماعي.

اإلھانات8.10.2
ESLموقععلىأیًضالكنالمواجھةأثناءفياإلھانةعلىأساسيبشكلھذاینطبقعقوبات.علیھاسُیفرضESLبـیتعلقفیماتحدثالتياإلھاناتجمیع

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

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

وفًقا لطبیعة اإلھانة وشدتھا سیتم فرض العقوبة على الالعب أو الفریق في رابطة الفرق. قد ُیمنع الالعبون في منافسات الفرق أیًضا من اللعب لمدة أسبوع
مھاجمات أو أكثر.

الرسائل المزعجة8.10.3
.ESLفيمزعجةأنھاعلىالھجومیةأوالمضایقةأوالمجھولةللرسائلالمفرطالنشراعتباریتم

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

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

الدردشة موجودة من أجل التواصل بكفاءة مع المنافس ومشرفي المواجھة.

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

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

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

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

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

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

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

حادثة.

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

إشعار حقوق النشر9
ESLملكیةھيالوثیقةھذهفيتظھرالتيالمحتویاتجمیع Gaming GmbHأوبھالمصرحغیرالتوزیعیشكلقدالمالك.منبإذناستخدامھایتمأو

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

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

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

مسبق.إخطارأوإشعاردونوقتأيفيالفرعیة)النطاقاتوجمیعesl-one.comو
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