
المقدمة والغرض
Wildبـالخاصة("القواعد")الرسمیةالقواعدھذهتنطبق Rift: Origin Series ("WR: OS("المتنافسةالفرقمنفریقكلعلى

Tierمسابقاتفي 1 Wild Riftوالمبتدئینوالمالكینوالمدیرینالمدربإلىباإلضافة،إفریقیاوشمالاألوسطوالشرقبأوروبا
والموظفین اآلخرین.والالعبین البدالء (یشار إلیھم جمیًعا باسم "أعضاء الفریق")

Riotفریقوضعھالذيالنظامسالمةلضمانفقطالرسمیةالقواعدھذهتصمیمتم Europe & MENA Esports("المسؤولون")
Wildفي1المستوىمنللعب Riftاألطرافجمیعالموحدةالقواعدتفید.1المستوىفيتلعبالتيالفرقبینالتنافسيوالتوازن

Wildمن1المستوىلعبفيالمشاركة Rift،العامین.والمدیرینوالالعبینالفرقذلكفيبما

وموظفیھ.ُتترك شروط المشاركة بین الالعبین والفرق لكل فریق والعبیھ

Wildفيمدرج Rift: Origin Seriesالنمسا،أرمینیا،أندورا،الجزائر،آالندجزر"المنطقة"):باسممجتمعةإلیھا(ُیشار،
،مصر،الدنمارك،التشیكجمھوریة،قبرص،كرواتیا،بلغاریا،والھرسكالبوسنة،بلجیكا،بیالروسیا،البحرین،أذربیجان

أیرلندا،العراق،أیسلندا،المجر،غیرنسي،جرینالند،الیونان،طارقجبل،ألمانیا،جورجیا،فرنسا،فنلندا،فاروجزر،إستونیا
،لیتوانیا،لیختنشتاین،لبنان،التفیا،قیرغیزستان،الكویت،كازاخستان،األردن،جیرسي،إیطالیا،إسرائیل،مانجزیرة،

،بولندا،فلسطین،عمان،النرویج،ھولندا،المغرب،األسودالجبل،منغولیا،موناكو،مولدوفا،مالطا،مقدونیا،لوكسمبورغ
،سویسرا،السوید،إسبانیا،سلوفینیا،سلوفاكیا،صربیا،السعودیةالعربیة،المملكةمارینوسان،روسیا،رومانیا،قطر،البرتغال

، الفاتیكان ، الیمن.المتحدة ، أوكرانیا ، المملكة المتحدة ، أوزبكستانطاجیكستان ، تونس ، تركیا ، تركمانستان ، اإلمارات العربیة

1والغرضالمقدمة

3الفریقأھلیة

3الفریقملكیة

3الفریقتشكیلةمتطلبات

5القائمةتغییرات

5الفریق.رعاة

6الالعبھلیة

6الالعب.تفاصیلإرسال

6العمر.

6الالعب.سلوكفحص

6المستخدم.االسم

6آخر.إقلیم/بلد/منطقة

7المسؤولین.قرار

7المنطقة.خارجمنالعبون

7المعلومات.بطلباإلقرار

7الممنوحة.الجوائز

8التنافسي.الھیكل



8المصطلحاتتعریف

8المرحلةتفاصیل

10الالعبمعدات

10اإلنترنتعبرالمباریات

11المباراةإجراءات

11الجدول.فيالتغییرات

11المباشرة.غیرللمباریاتاأللعابردھةإلىالوصول

11الحكامدور

12اإلنترنت.عبرالمباریاتفيالالعبمسؤولیات

13اللعبةنمط

13الجانبواختیارالحظر/اإلختیارمرحلة

15اللعبةقواعد

15المصطلحاتتعریف

15التسجیل.منلعبة

15اللعبة.تشغیلإعادة

16بالمباراة.الفوزجائزة

16المباراةبعدماعملیة
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20العقوبات.
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Wildمصالحأفضل Rift: Origin Series.21



أھلیة الفریق.1

ملكیة الفریق.1.1
Wildفيالمشاركالفریق.1.1.1 Rift: Origin Seriesھذایكونأنیمكنالفریق.مالكلترشیحمطلوب

آخرطرفأيیتخذهمخالفقرارأيویلغينھائًیاالفریقمالكقراریعتبرثالًثا.طرًفاأومدیًراأوالعًبا
Riotمشغلبطولةمنصةعبرفریقبتسجیلیقومالذيالفریقعضویعتبرالفریق.في Partner

لعالمةحقوقصاحبأيأوالفریقعضوذلكیطلبلمماالمعینالفریقلھذامالًكاافتراضيبشكل
الفریققائمةفيحاليعضوإلىالفریقملكیةنقلالفریقعضوعلىیتعینذلك.خالفالتجاریةالفریق

Riotشركةبمسؤولياالتصالالفریقألعضاءیمكنالفریق.مغادرةقبل Partner Operatorإذا
أصبح مالكھم غیر نشط لحل أي مشكالت متعلقة بالملكیة.

Riotفيموظفینالفریقأعضاءیكونأنیجوزال.1.1.2 GamesأوESLلھاالتابعةالشركاتمنأيأو
Wildالتنافسيالتقویمخاللوقتأيفيأوبدایةفي Rift: Origin Seriesف.2021عامفي ُیعرَّ

سیطرةتحتأوالمالكسیطرةتحتأویمتلكآخركیانأوشخصأيأنھعلىالتابعة""الشركةمصطلح
سیاساتلتحدید،وسیلةبأي،السلطة"التحكم"بمصطلحُیقصدالمالك.سیطرةتحتأومشتركةملكیةأو
على،مباشرغیرأومباشربشكل،الموافقةأوتعیینأوانتخابسلطةخاللمنسواء،كیانإدارةأو

الكیان أو غیر ذلك.المدیرین أو المسؤولین أو المدیرین أو األمناء في ھذا

بتقییداتالمتعلقةوالمسائل،الفریقبملكیةیتعلقفیماوملزمةنھائیةقراراتاتخاذللمسؤولینیحق.1.1.3
Wildلـالتنافسیةالنزاھةعلىسلبيتأثیرلھایكونقدالتياألخرىوالعالقاتالمتعددالفریق Rift:

Origin Series.التيبالمھنیةیتصرفلمأنھتبینإذاالملكیةیلتمسشخصأيقبولرفضیمكن
یتعلقفیماللمسؤولیننھائيقرارأيفيیطعنلنأنھعلىالفریقمالكیوافقالمسؤولون.إلیھایسعى
بذلك.

بعد حدث الكأس الشھري األخیر ولكن قبل بدایةقد تحدث التغییرات في الملكیة فقط بین المواسم ، أي.1.1.4
ذلك.خالفعلىRiotشركةتوافقلمماالتاليالموسم

التصویتعلىسیطرةأو/وتشغیلیةسیطرةأوملكیةمصلحةلھایكونأنمنظمةأوفردأليیجوزال.1.1.5
أنحاءجمیعفيمشاركفریقمثل،واحدمحترففریقمنألكثر،مباشرغیرأومباشربشكل،

WR: OS.

متطلبات تشكیلة الفریق.1.2

Wildفيللمشاركةمؤھالًالفریقیكونلكي.1.2.1 Rift: Origin Series،علىالحفاظعلیھمیجب
الشروط التالیة:

أعضاء الفریق.1.2.2

Wildفيالموسمخاللاألوقاتجمیعفيتشكیلتھ،علىالحفاظفریقكلعلىیتعین Rift: Origin Series:

")Starters("العبینخمسة.1.2.2.1
")Subs("بدالءالعبینوثالثةصفربین.1.2.2.2
")Owner("واحدفریقمالك.1.2.2.3
")Coach("واحدومدربصفربین.1.2.2.4

اختیاري:.1.2.2.5
")Manager("الفریقمدیر

Wildفيللمشاركةمؤھلینوالبدالءاألساسیینجمیعیكونأنیجب.1.2.2.6 Rift: Origin
Series1.2.3(القسم.(

األجانب.من)2(اثنتینإلىیصلمامناألساسیینیتكونقد.1.2.2.7



معظمیلعبونالذینالعبینخمسةأنھاعلىاألساسیةالتشكیلةتعریفیتماألساسیة.التشكیلة.1.2.2.8
ھناكتكنلمإذاالفریق.فیھاشاركالتيالشھریةالكأسمناألخیرةالمرحلةفيالمباریات

ھي األكثر أھمیة.أغلبیة واضحة ، تعتبر المباریات في المراحل الالحقة

)1.2.3فيمحددھو(كمالھااألمدطویلةإقامةیمتلكوالشھریةكأسفيیشاركالعبأي.1.2.2.9
یعتبر أجنبیا

الشھریة.الكأسفيمعھااشتركالتيالواحدةالمنظمةفيبالمنافسةفقطالفریقلعضوُیسمح.1.2.2.10
كأسكلخاللواحدوقتفيواحدةمنظمةمنألكثربالمنافسةالفریقلعضوُیسمحلن

واحد في كأس شھریة.شھریة وال یمكن إدراجھ في قائمة الفریق ألكثر من فریق

1.2.2.11.Wild Rift Origin Series:العبین3منتتكونالبدایةبقائمةالفریقیحتفظأنیجب
منالشھریةالكأستلكفينقاًطاربحواالذینالبدایةقائمةمنالعبین5أصلمناألقلعلى
).4.3(انظرھذهالشھریةالكأسنقاطمنبأياالحتفاظأجل

شرط اإلقامة.1.2.3

إقلیم/بلدفيدائًماقانونًیامقیًمابالفعلالالعبكانإذا"مقیًما"الالعبیعتبرالمقیم.تعریف.1.2.3.1
/البلدذلكفيالقانونيالوضععلىبناًءھذا)القواعدكتابفيمحددھو(كماالمنطقةداخل

اإلقلیم.

أومشغلمنطلبعلىبناًءإقامتھمعلىالمصادقةالالعبینجمیععلىیجباإلقامة.تصدیق.1.2.3.2
Riotشركةمسئولي Partnerالقاعدتینفيالمحددالنحوعلىاإلقامةإثباتتقدیمخاللمن

وفًقاحساسةمعلوماتأيتنقیحالعبأليیجوز،الشكلتجنب.1.2.3.3و1.2.3.2
أيعنالكشفمسؤولیةالشریكوالمشغلالمسؤولونیتحملولنوحدهالالعبھذالتقدیر

علىالعبكلیوافقالشریك.والمشغلالمسؤولینإلىالالعبقبلمنشخصیةمعلومات
ألغراضالشریكوالمشغلالمسؤولینقبلمنالمعلوماتھذهمنأينقلأو/ومعالجة
القاعدةھذهفيالواردةاإلقامةلمتطلباتالعبیھاستیفاءضمانعنمسؤولفریقكلإداریة.

والدیھ(أوالالعبقدمإذا،والالعبالفریقمنكلقبلمن،القواعدلھذهانتھاًكایعتبر.1.2
إقامةتصنیفسوءإلىأدىمماكاملةغیرأومضللةأوخاطئةمعلوماتعلیھ)الوصيأو

ھذا الالعب ومنطقتھ.

Wildفيالمنافسةفيیرغبالعبأيعلىیجباالقامة.محلاثبات.1.2.3.3 Rift: Origin
Seriesطلبعلىبناًءالمنطقةفيإقلیم/بلدداخلالقانونیةالدائمةاإلقامةیثبتأنكمقیم

Riotشركةمسئوليأومشغلقبلمن Partner.عناصرالمقبولالوثائقيالدلیلیتضمن
شاملة.مثل جواز السفر أو إثبات بطاقة العمر. ھذه القائمة لیست

للمدربیمكنالللفریق.الرسميالمدربیعتبروالذي،مدرببتعیینفریقلكلسیسمحریاضي.مدرب.1.2.4
واحدة فقط.أن یكون العًبا أساسًیا للفریق ، وقد یكون تابًعا لمؤسسة

Riotشركةتحددهالذيالوقتفيالقائمة.تقدیم.1.2.5 Partner Operator،إرسالفریقكلعلىیجب
.Riotشریكمشغلإلىالكاملةقائمتھم

البدالء في التشكیلة األساسیة..1.3

بدءقبلساعة24یتجاوزالموعدفيالفریقلمباراةاألساسیةالتشكیلةتعدیلطلباتتقدیمیجب.1.3.1
علیھاستترتبھذهساعة24الـعالمةبعدإجراؤھایتمالتيالتغییراتجمیعالمعني.الیومفيالمباریات

Riotشركةمسؤوليلتقدیروفًقارفضھاسیتمأواللعبةداخلعقوبات Partner Operator.

مسؤولالفریقیخطرأنیجبسلسلة./مباراةفيالعباستبدالللفریقیجوزالمباریات.خاللالتبدیل.1.3.2
Riotعمیل Partner Operatorموعدفي،السابقةالمباراةبعدفوًراالتبدیلعلىالموافقةتتموأن

استبدالفيیرغبالفریقكانإذا،المثالسبیل(علىاألساسیةالقاعدةتدمیربعددقائق5یتجاوزال



Riotمسؤولإبالغالفریقعلىفیجب،2اللعبةفيالعب Partner Operatorالموعدفي
).1المباراةبعددقائق5یتجاوز

تغییرات القائمة.1.4

تغییراتعلىالموافقةیجبالقائمة.منإزالتھمأواستبدالھمأوالعبینإضافةیعنيالفریققائمةتغییر.1.4.1
Riotشركةمسؤوليقبلمنالقائمة Partner Operator.منساعة24قبلالفریققوائمقفلیتم

یتمالتيالتغییراتجمیعالقائمة.تلعبھاأنالمقررمنالتيالشھریةالتصفیاتمناألولىالمباراةبدء
لتقدیروفًقارفضھایتمأواللعبةفيعقوباتعلیھاستترتبرسمًیاالقائمةقفلبعدالفریقعلىإجراؤھا
Riotشركةمسؤولي Partner Operator.

علىیتعین،البدالء)أواألساسیین(سواءالحالیةقائمتھممنالعبسراحإطالقفيفریقرغبإذا.1.4.2
منعلیھاالمنصوصالضروریةالمتطلباتجمیعواستكمالRiotشریكمشغلمسؤوليإبالغالفریق

Riotشركاءمشغلمسؤوليقبل

الفریقعلىیتعین،البدالء)أواألساسیین(سواءقائمتھمإلىحرالعبمعالتوقیعفيفریقرغبإذا.1.4.3
التنافسيللعبمؤھلةتكونأوللوكیلحرةتوقیعاتأيعلىالتعرفیتملنالالزمة.الوثائقجمیعإكمال
Riotمشغلمسؤوليقبلمنالموافقةعلىالحصولیتمحتى Partner

رعاة الفریق..1.5
المحظورةبالقائمةإالمقیدغیرالرعایةعلىالحصولرعاة.علىالحصولعلىالقدرةلدیھالفریق.1.5.1

قائمةیليفیماوقت.أيفيالفئاتقائمةتحدیثللمسؤولینیمكنالفریق.واتفاقیةالقواعدھذهضمن
الرعاة المحظورین:

أي لعبة فیدیو أخرى أو مطور ألعاب فیدیو آخر أو ناشر.1.5.1.1

أي أجھزة ألعاب فیدیو.1.5.1.2

الفیدیوأي ریاضة إلكترونیة أو بطولة أو دوري أو حدث آخر أللعاب.1.5.1.3

أي فریق أو مالك أو تابع للریاضات اإللكترونیة.1.5.1.4

أي أدویة موصوفة.1.5.1.5

األسلحة الناریة أو الذخیرة أو ملحقاتھا.1.5.1.6

المواد اإلباحیة أو المنتجات اإلباحیة.1.5.1.7

منتجات التبغ أو أدواتھ.1.5.1.8

ومواقعالمراھنات(وكالءالصلةذاتوالشركاتالقمارأوالمراھناتخدماتمقدمو.1.5.1.9
المراھنات)

شركاتقبلمنتسویقھایتمالتيالكحولیةغیرالمشروباتذلكفي(بماوالنبیذالبیرةمنتجات.1.5.1.10
بموجب القانون المعمول بھالكحول) أو المسكرات األخرى التي ینظم بیعھا أو استخدامھا

غیر منظمةالعمالت المشفرة ، أو أي أدوات أو أسواق مالیة أخرى.1.5.1.11

مزیفة أو غیر قانونیةالبائعون أو األسواق للعناصر االفتراضیة المعروف أنھا.1.5.1.12

LoLاستخدامشروطتنتھكالتيالخدماتأوللسلعأسواقأوبائع.1.5.1.13 Game

مشغلي الریاضات الخیالیة (بما في ذلك الفانتازي الیومیة).1.5.1.14

الحمالت السیاسیة أو لجان العمل السیاسي.1.5.1.15



(علىطیبةبسمعةتتمتعالأو،معینةسیاسیةأودینیةمواقفتؤیدالتيالخیریةالمؤسسات.1.5.1.16
والجمعیاتالسرطانمواجھةفيوالوقوفاألحمرالصلیبمنظمةتعتبر،المثالسبیل

الخیریة السائدة األخرى ذات السمعة الطیبة)

یمكنھوالالعالمفيمكانأيفيمحترففریقرعایةمحترففریقصاحبأومحترفلفریقیمكنال.1.5.2
یلعبونالتيالمنطقةفيلھاتتأھلأوللبطولةتروجعلیھایعاقببطولةفيمحترفشبھفریقرعایة
فیھا.

فریقعملیات(بخالفالنیةحسنةخدمةأومنتجلدیھمحترفأومحترفشبھفریقلمالكیجوز.1.5.3
وفًقافیھایلعبونالتيالبطوالترعایةویمكنھم،فیھایلعبونالبطولةأيرعایةاإللكترونیة)الریاضات
تتطلبوالالمحلیةالبطوالتعلىفقطتنطبقالرعایةتكونأنبشرطالمحلییناإلداریینمنلتقدیرھم.

في األحداث الدولیة.من المشاركین في البطولة التي ترعاھا عرض شعار الراعي

مؤھل للعب ضد فریقھ.ال یجوز لمالك فریق شبھ محترف أو محترف رعایة العب فردي.1.5.4

ھلیة الالعب.2

Wildفيللمنافسةمؤھالًتكونلكي Rift: Origin Series،التالیة:الشروطاستیفاءالعبكلعلىیجب

إرسال تفاصیل الالعب..2.1

Wildمباراةأيفيللمشاركةمؤھالًالعبأيُیعتبرال Rift: Origin Seriesواعتبارھاالمعلوماتجمیعتقدیمیتمحتى
Riotشركاءمشغلمسؤوليِقبلمنمؤھلة

العمر..2.2

Wildلـتابعةمباراةأيفيللمشاركةمؤھالًالعبأيُیعتبرال Rift: Origin Seriesعشرالسابعمیالدهعیدقبل،
كامل.عاًما16عاشأنھعلىتعریفھاتموالتي

فحص سلوك الالعب..2.3

Leagueلعبعندسلوكھأنمنللتأكددوريبشكلالعبكلسلوكفحصسیتم of Legends: Wild Rift.مناسب
Wildمنافساتكلأوأيمناستبعادھمأومعاقبتھمیتمفقد،المسؤولونحددھاالتيالمعاییرتلبیةفيالالعبفشلإذا

Rift: Origin Series،شركةمسؤوليلتقدیروفًقاRiot.مسؤولوسیستخدمRiotالتعریفرقمRiotبالالعبالخاص
إلجراء ھذا الفحص.

االسم المستخدم..2.4

بتغییرُیسمحالاللعب.فياستخدامھاقبلRiotمسؤوليقبلمنالفریقوأسماءالمستدعيأسماءعلىالموافقةتتمأنیجب
Riotمسؤولوعلیھایوافقأنویجب،موسمھاغیرخالل،معینةمخففةظروفظلفيإالاالسم Partner Operator

Wildفياستخدامھاقبل Rift: Origin Series.المنافسة

منطقة / بلد / إقلیم آخر..2.5

Wildفيدخولھأنعلىالالعبیوافق Rift: Origin Seriesالمشاركةیمكنھالأنھیعنيمدربأومدیرأوكأساسي
Leagueاألولللمستوىآخرمستوىأيفي of Legends: Wild Riftاألسبوع.نفسفيالمنافسة



قرار المسؤولین..2.6

Wildإلىوالدخولالالعببأھلیةیتعلقفیماوملزمةنھائیةقراراتاتخاذللمسؤولینیحق Rift: Origin Series
المنافسة.

العبون من خارج المنطقة..2.7

Wildمنمفتوحةغیربیتامنطقةأيفيالمقیمالالعبمنعسیتم RiftفيالمشاركةمنWild Rift: Origin Series.
Wildفيالمشاركةمنالمنطقةخارجالمقیمالالعبمنعسیتم Rift: Origin Series

اإلقرار بطلب المعلومات..2.8

Riotقبلمنوإصدارهالالعبأھلیةنموذجالشھریةالنھائیاتإلىیتقدمونالذینالالعبونسیرسل Partner
Operator.فيالستخدامھاونعالجھانجمعھاالتي،الشخصیةالمعلوماتذلكفيبما،بالمعلوماتالنموذجھذاسیخبرك

البث ووسائل التواصل االجتماعي للنھائیات الشھریة.

الجوائز الممنوحة..3

Riotبواسطةالفریقمالكأوللمؤسسةالبطولةجوائزدفعیتم Partner Operator

ھوكمامجموعتھمفيأدائھمعلىبناًءالجوائزأمواللكسبالفرصةللفرقستتاح،شھریةكأسكلخاللالتوزیع..3.1
موضح أدناه.

.الشھریةالكأسنھائیات.3.1.1

BوAللمجموعة

الجائزةالمركز

#1€7,500

#2€3,500

#3€2,250

#4€1,500

#5-6€1,000

#7-8€700

#9-12€500

Cمجموعة

الجائزةالمركز

#1€4,200

#2€2,000

#3€1,250



#4€750

#5-6€500

الھیكل التنافسي..4
Theتشغیلیتم Wild Rift: Origin SeriesشركةمسؤوليبواسطةRiot and Riot Partner Operator

Tournament"،البطولة"("مشرفو Ops"،مسؤولو"Riot"،الشركاء."مسؤولو

تعریف المصطلحات.4.1

Wildخریطةعلىالمنافسةعلىمثالاللعب..4.1.1 Riftالطرقبإحدىالفائزتحدیدیتمحتىلعبھایتمالتي
(ج)أو،الفریقإنسحاب(ب)،المركز)(تدمیرالنھائيالھدفإكمال(أ)أوالً:یحدثأیھما،التالیة
).7.5القسم(انظرالممنوحةاللعبةفيالفوز

اإلجمالیةالمباریاتبأغلبیةواحدفریقیفوزحتىلعبھایتمالتيالمباریاتمنمجموعةسلسلة./مباراة.4.1.2
الفوز؛ثالثة")من("أفضلثالثةأصلمنمباراتینفيالفوز،"1من"أفضل،المثالسبیل(على
فيفوزعددعلىإماالفائزالفریقسیحصلخمسة")).من("أفضلخمسةأصلمنمباریاتبثالث

شكل دوري أو یتقدم إلى الدور التالي في شكل بطولة.

:WRنظامسیتضمن.شھريكأس.4.1.3 OSستحدث).4.2(انظرشھریةكأسونھائیاتمفتوحةتصفیات
RiotوRiotمشغلمسؤوليقبلمنذلكخالفیحددلمماتقویميشھرخاللھذه Partner.سیحدد

بطوالتثالثةھناكسیكون)4.3و3(انظرالنقاطوتوزیعالجائزةأموالالشھریةالكؤوسفياألداء
وأغسطسویولیویونیو-2021فيشھریة

المجموعة،بالمجموعة،أ(المجموعةمجموعاتثالثإلىشھریةكأسكلتقسیمیتم.لمجموعاتا.4.1.4
سیتمواالنترنت.الجغرافیاتشملعواملعلىبناًء،Riotمسؤوليقبلمنالمجموعاتتشكیلسیتمج).

مدةطوالالمجموعةنفسفيالفرقوستظل،Riotمسؤوليبواسطةمجموعتھمإلىتلقائًیاالفرقتعیین
WR: OS.والنھائیاتالشھریةالتصفیاتخاللمجموعتھاداخلاألخرىالفرقضدالفرقستلعب

)4.3و3القسمینعلىاالطالع،(یرجىمجموعةلكلالمالیةوالجوائزالنقاطمنحسیتمالشھریة.

تفاصیل المرحلة.4.2

تلعبوالتي،المشاركةالفرقجمیعمنالمرحلةھذهتتكون،المجموعةتشكیلبعدمفتوحة.تصفیات.4.2.1
توزیعسیتم،أمكنحیثمامباریات.3أفضلمنبالكاملتتكونوالتي،المزدوجالقضاءشریحةفي

ستتقدمالترتیبحسب)C(المجموعة8أو)BوA(المجموعة16أفضلمتعددة.أقواسعبرالفرق
الالعبونیوافق،مسجلفریقفيعضًواكونكخاللمنالمجموعة.لتلكالشھریةالكأسنھائیاتإلى

Riotمشغلمناإللكترونيالبریدعبرالتواصلعلى Partnerالمستقبلیةالتصفیاتحول.

(المجموعة8أو)BوA(المجموعة16أفضلمنالمرحلةھذهتتكونالشھریة:الكأسنھائیات.4.2.2
C،(5بینمناألفضلالكبیرالنھائيمع،مزدوجإقصاءفي٣مناألفضلبمبدأالمباریاتكلتلعب

مباریات.

النقاط.4.3
المؤھلة للنھائیات الحیة ، كما سیتم استخدامھاسیتم استخدام النقاط في النھایة لتحدید الفرقاالستخدام..4.3.1

علىحصلتالتيالفرقتتأھلحیث،مجموعتھاداخلنقاطعلىالفرقتحصل).4.4(انظرللتوزیع
عدم االتصالأكبر عدد من النقاط من كل مجموعة إلى النھائیات في وضع

توزیع..4.3.2
:لكل مجموعة ، ھي كما یليالنقاط حسب ترتیب نھائیات الكأس الشھریة ألول شھر ،



النقاطالمراكز

1360

2296

3240

4192

5-6152

7-8120

9-1292

13-1668

مجموعة ، ھي كما یلي:النقاط حسب ترتیب تصفیات الكأس الشھریة ألول شھر، لكل
BوAمجموعة

النقاطالمركز

1-16Q

17-2448

25-3232

33-4820

49-6412

65-968

97-1284

Cمجموعة

النقاطالمركز

1-8Q

9-1292

13-1668

17-2448

25-3232

33-4820



49-6412

65-968

97-1284

4.3.2فيالمدرجةاألساسیةالقیممن٪25بنسبةالممنوحةالنقاطستزید،شھركلالشھري.النمو.4.3.3
سیحصلالثانيالشھرفيوالفائز،نقطة360األولالشھرفيالفائزمنحسیتم،المثالسبیل(على
ذلك)إلىومانقطة450على

توزیع المراكز.4.4
بشكلوتوزیعھااألقواسداخلالفرقتصنیفسیتم،األولالشھرفيالمفتوحة.التصفیات.4.4.1

حٍدعلىوداخلھااألقواسداخلالفرقتصنیفسیتم،فصاعًداالثانيالشھرمناعتباًراعشوائي.
الفرقتتعادلعندماالسابقة.األشھرفيالمكتسبةللنقاطاإلجماليالعددعلىبناًءالتصنیفمعسواء

نفسفيالفرقتعاُدلعدمیضمنمما،عشوائيبشكللھمالمناسبالتوزیعتخصیصسیتم،بالنقاط
.سابقة ، حیثما أمكن ذلكالفئة مثل المنافسین الذین وضعوا أدناه في تصفیات مفتوحة

الفرق إلى أقواس استناًدا إلى أدائھا فيفي الشھر األول ، سیتم تصنیفنھائیات الكأس الشھریة..4.4.2
المصنف عالیا للمنخفض تصنیفا. ُتمنحالتصفیات المفتوحة السابقة مباشرة ، مما یضمن مواجھة

ویتم،للمجموعةالمفتوحةالتصفیاتمنمؤھلةفرق%50أفضلإلىالمستوىعالیةالمصنفات
التصفیات المفتوحة للمجموعة. اعتباًرا منمنح تصنیف المنخفضة لباقي الفرق المؤھلة التالیة من
استناًدا إلى أدائھا في التصفیات المفتوحةالشھر الثاني فصاعًدا ، سیتم تصنیف الفرق إلى أقواس

العالیة للمصنفة المنخفضة ، ثم استناًدا إلىالسابقة مباشرة ، مما یضمن مرة أخرى مواجھة المصنفة
األعلى مع أكبر عدد من النقاط یواجھإجمالي عدد النقاط المكتسبة في األشھر السابقة (أي المصنف

الفرق بالنقاط ، سیتم تخصیص التوزیعالبذرة المنخفضة بأقل عدد من النقاط). عندما تتعادل
ضد المنافسین الذین واجھوھم في نھائيالمناسب لھم بشكل عشوائي ، مما یضمن عدم تواجھ الفرق

.الكأس الشھري السابق ، حیثما أمكن ذلك.

معدات الالعب.5

المباریات عبر اإلنترنت.5.1

الخاصة.معداتھمجمیعتقدیمالالعبینمنُیتوقع،اإلنترنتعبرالمباشرة)(غیرالمباریاتلجمیعبالنسبة.5.1.1
األذنوسماعاتالرأسوسماعاتالمحمولةالھواتف،الحصرالالمثالسبیلعلى،ذلكیتضمن
،باإلنترنتمتصلغیرخادمعلىلعبھایتملنالمباریاتألننظًراالصوتیة.والبرامجالویبوكامیرا
الحصرالالمثالسبیلعلىذلكفي(بمابھمالخاصةالشبكةحمایةحسابإلىأیًضاالالعبونسیحتاج

).DDOSمنع

واتصال اإلنترنت على عاتق الالعب.باإلضافة إلى ذلك ، تقع مسؤولیة استقرار أجھزة كل العب.5.1.2

خدمةأيأوTeamspeakأوDiscordاستخدامالالعبینعلىیتعیناالتصال.برنامجاستخدام.5.1.3
أنیجبالشھریة.الكأسلنھائیاتاإلنترنتعبرالمباریاتأثناءالفریقلتواصلمقدمةأخرىاتصاالت

اختیارإلىاللعبةتصلأنقبلالخادمعلىللفریقالمخصصةالقناةإلىالخمسةاألساسیینجمیعینضم
الالعبأنلوكمالعقوباتسیتعرضونالمحددالوقتفيالقناةإلىینضمونالالذینالالعبونالبطل.

لیس في الردھة.



للفریقالرسميوالمدرباللعبةیلعبونالذینالخمسةلالعبینفقطُیسمحلھم.المسموحالمستخدمون.5.1.4
ینضمأنیمكنالبطل).اختیارنھایةمنثواٍن10قبلالمغادرةالمدربینمن(ُیطلبالقناةإلىبالدخول

Riotمسئوليفریقكلإلى Partner Operatorالمعینین.البثوطاقم

منسُیطلب،المشكالتحلیمكنوالاالتصالخادممعمشكالتحدوثحالةفياالتصال.خادممشاكل.5.1.5
جمیع الالعبین االنتقال إلى الخادم االحتیاطي.

منتمكنھمعدمحالةفياالتصال.بخادماتصالھمعنمسؤولونالالعبونالالعب.اتصالمشاكل.5.1.6
Riotإبالغالفریقفيزمالئھمأوالالعبینعلىیجب،اتصالھمقطعأو،االتصال Partner

Operatorمشكلة.وجودعلىعالمةأولعند

تابعةقناةإلىالعبانضمإذالفریقھم.المخصصةالقناةباستخدامفقطللفرقُیسمحالقناة.استخدام.5.1.7
نیةمنالرغمعلى،الغشیحاولكانلوكماللعقوباتعرضةفسیكون،منھاجزًءالیسللفریق

الالعب.

Riotمنمسبقةموافقةدونالخادممعلوماتمشاركةلالعبینیمكنالالخادم.إلىالوصول.5.1.8 Partner
Operator.

Riotمسؤوليتزویدعنمسؤولةالفرقالجسدي.اللعبعلىدلیل.5.1.9 Partner Operatorبإثبات
أنإلثباتاللعبةحسابومعرفات،الماديوالتعریف،الویبكامیراموجزاتوجودیلزمللعب.مادي

بالقاعدةااللتزامعدمسیؤدياألوقات.جمیعفيالمباراةبیئةفيیشاركونمنھمفقطالمسجلینالالعبین
فوریة.عقوباتفرضإلى5.1.9

،المحظورةالملحقاتتشملالمباراة.أثناءماديملحقأيباستخداملالعبینُیسمحالالملحقات.استخدام.5.1.10
الجھازفيالمدمجةالخاصةالزنادوأزرارالتحكم""عصاو"المشغالت"،الحصرالالمثالسبیلعلى

المحمول.

إجراءات المباراة.6

التغییرات في الجدول..6.1

RiotمشغلأوRiotلمسؤوليیجوز Partner،یومغضونفيالمباریاتجدولترتیبإعادة،الخاصلتقدیرهوفًقا
مشغلقیامحالةفيأخرى.بطریقةالمباریاتجدولتعدیلأومختلفتاریخإلىالرسمیةالمباراةتاریختغییرأو/ومعین

Riot Partner Operatorمشغلسیقوم،المباریاتجدولبتعدیلRiot Partnerوقتأقربفيالفرقجمیعبإخطار
ممكن.

الوصول إلى ردھة األلعاب للمباریات غیر المباشرة..6.2

المحددالوقتیتجاوزالموعدفيالردھةإلىرسمیةمباراةفيیشاركونالذینللفریقالنشطةالقائمةأعضاءیصلأنیجب
Riotشركاءمشغلمسؤوليبواسطة

دور الحكام.6.3

Riotشركةعنالمسؤولونھمالحكامالمسؤولیات..6.3.1 Partner Operatorإصدارعنمسؤولونوھم
یشملقدمباشرة.المباراةوبعدوأثناءقبلبالمباراةمتعلقوموقفوسؤالقضیةكلبشأناألحكام

إشرافھم ، على سبیل المثال ال الحصر:

التحقق من تشكیلة الفریق قبل المباراة..6.3.1.1

إعالن بدء المباراة..6.3.1.2

أو بعدھا.إصدار عقوبات على مخالفات القواعد قبل المباراة أو أثناءھا.6.3.1.3

تأكید انتھاء المباراة ونتائجھا..6.3.1.4



األحكامویصدرون،مھنیةبطریقةیتصرفواأنالحكامعلىیجب،األوقاتجمیعفيالحكم.سلوك.6.3.2
أفرادأومالكأوفریقمدیرأوفریقأوالعبأيتجاهتحیزأوشغفأيیظھرلنمحایدة.بطریقة
آخرین.

قد،لتقدیرھموفًقاللعكس.الحكمیخضعأنیمكن،صحیحغیرحكًماالحكمأصدرإذاالنھائي.الحكم.6.3.3
Riotمشغلمسؤولویقوم Partnerاإلجراءكانإذامالتحدیدبعدھاأوالمباراةأثناءالقراربتقییم

Riotمشغلیحتفظ،الصحیحاإلجراءاتباعیتملمإذاعادل.قرارباتخاذللسماحتنفیذهتمقدالمناسب
Partner Operatorوالمسؤولونسیحافظالحكم.قرارإبطالفيبالحقوالمسؤولونRiot
Partner Operatorالمنافسة.خاللعلیھاالمنصوصالقراراتجمیعفيالنھائيالقرارعلىدائًما

Leagueفيالمقامرةتحظرالتيالقواعدجمیعالقمار.حظر.6.3.4 of Legends: Wild Rift،ھوكما
قیود.دونالحكامعلىتنطبق،8القسمفيأدناهموضح

اإلصدار التنافسي.6.4

Wildمباریاتجمیعسُتلعباإلصدار.نسخة.6.4.1 Rift: Origin Seriesعلىمتوفرإصدارأحدثعلى
الخدمة المباشرة.

متاحینیكونوالنأسبوعمنألكثرالمباشرةالخدمةفيمتوفرینیكونوالمالذیناألبطالاألبطال.توافر.6.4.2
Riotمسؤوليلتقدیرصیاغتھمالمعادواألبطالالجدداألبطالتوفریخضعاللعب.فيلالختیار

مسؤولیات الالعب في المباریات عبر اإلنترنت..6.5

Riotمسؤولویحددهالذيالوقتفياللعبةردھةإلىلالنضماممستعدینالالعبینجمیعیكونأنالمتوقعمن Partner
Operator.اإلصدارترقیعإكمالبعدالقائمةفيمدرجینالعبینخمسة،الحصرالالمثالسبیلعلى،الجاھزیةیشمل

وتكوین اإلعدادات داخل اللعبة وصفحات الرون والماستري.

یتعین،ذلكومعمقدرة.بدءأوقاتلھاسیكونمتجددلجدولوفًقاتقامالتيالمباریاتالمتداول.جدول.6.5.1
مسؤوليلتوجیھاتوفًقاأو،المقدرالوقتمنساعتینقبلمباراتھاللعبمتاحةتكونأنالفرقعلى

Riotشركة Partner Operator.

Riotشركةلمسؤوليیحقالجدول.تعدیالت.6.5.2 Partner Operator،تعدیل،الخاصلتقدیرھموفًقا
تنتقصقدالتيالظروفھذهمثللمعالجةأوالمباریاتوتیرةعلىللحفاظوقتأيفيالمباریاتجدول

من تجربة المشاھد.

فياألولىالمباراةبدایةقبلدقیقة30(أوالسابقةالمباراةبدایةفيالجاھزةغیرالفرقالتأخیر.عقوبات.6.5.3
إلىالفریقدخولأنھاعلىاللعبةبدایةتعریفیتم،الشكلتجنبالمتأخرة.لعقوباتتخضعالیوم)

Champion Select.أدناه:موضحھوكماالتأخیرلعقوباتفسیخضع،الفریقتأخرإذا

  وقت متأخر من الموعد المحدد للمباراة: خسارة حظر واحد.6.5.3.1

خسارةتكدیس):إلىذلكیؤديأن(یمكنالمحددالمباراةوقتعندقائق)10(عشرتأخر.6.5.3.2
اللعبة

سیتمالقسم.ھذافيعلیھاالمنصوصللقواعدالفریقإخضاعإلىعمًدااللعبةبدءأوالردھةتأخیریؤدي.6.5.4
قدالمستقبلیة.األلعابعلىوتطبیقھاالحالیةاللعبةعلىتطبیقھایمكنالالتيالتأخیرعقوباتتسجیل
تقدیرھم.حسبإضافیةمالیةغراماتRiotمسؤولویطبق

الالعبقطعإذاالمباراة.لبدءالعبینخمسةمنكاملفریقتشكیلالفرقعلىیجباللعب.5ضد6.5.5.4
اللعبة.إلىأخرىمرةاالنضمامالالعبذلكیحاولأنفیجب،المباراةأثناءقصدغیرعناتصالھ

ستكون نتیجة المباراة نھائیة..

فيبما،یختارونھالذياإلعدادأداءضمانمسؤولیةالالعبینجمیعیتحملالالعب.معداتمسؤولیة.6.5.6
الالعبمعداتفيمشكلةُتعدالوالطاقة.اإلنترنتواتصالالطرفیةواألجھزةالمحمولةالھواتفذلك



السببعنالنظربغض،للفریقبھالمسموحالحدیتجاوزلماالمؤقتاإلیقافأوللتأخیرمقبوًالسبًبا
الجذري للمشكلة.

یسمحالاللعبة.ردھةفيبالتواجدالقائمةفيالمدرجینالخمسةالفریقلالعبيفقطُیسمحمشاھدون..6.5.7
بوجود متفرجین إضافیین ألي سبب من األسباب.

لغیریمكنخدمة.أومنصةأيعلىخاصبشكلأوعلًناالرسمیةالمباریاتببثلالعبینُیسمحالالبث..6.5.8
Wildمباریاتبثالالعبین Rift: Origin Seriesفقطاألصدقاءقائمةخاللمنالمشاھدةخاللمن

جمیع الشروط التالیة:(أي لیس كمتفرج في ردھة المباراة) ، بشرط أن یتبعوا

البثجھازقبلمنللبثاستعدادھماعلىالفریقینكالمنموافقةالمشغلیتلقىأنیجب .6.5.8.1
للسلسلة المباریات بأكملھا

Wildمناأللعاببثأثناءبھالخاصالمحتوىمنالدخلتحقیقالبثلناشرُیسمحال.6.5.8.2 Rift:
Origin Series،أيالبثمنصةعبرمباشرًةالمتاحالدخلتحقیقنطاقخارج)
اإلعالنات المسبقة)

jibberقواعداألوقاتجمیعفيالمشغلیتبعأنیجب.6.5.8.3 jabberبشركةالخاصةالقانونیة
Riot Games. (https://www.riotgames.com/en/legal(

Riotبواسطةبثھایتمالالتيالمبارایاتبثفقطللمشغلیمكن.6.5.8.4 GamesأوRiot
Partner Operator

Riotشركةمنذلكطلبعندفوًراالبثعنالبثمشغلیتوقفأنیجب.6.5.8.5 Gamesأو
Riotمشغل Partner

مسؤوليلتقدیروفًقاالرسمیةالمباریاتبثفيالمشاركةالالعبینمنُیطلبقداحترافي.عرض.6.5.9
Riotمسؤولووضعھامحددةلقیودوسیخضعالبثاختبارسیتمالدوري. Partner Operator.

ردھةإعدادمسؤولیةلعبة)لكلتسمیتھیتمالذياألولالفریق(أيأالفریقعاتقعلىتقعاللعبة.ردھة.6.5.10
Riotشركةمنالمقدمةاإلرشاداتباستخدام،الرسمیةاللعبة Partner Operator.لمسؤوليیجوز
Riotشركة Partner Operatorشھریة.كأسلكلالشھریةالنھائیاتلقسمللعبةرسمیةردھةإنشاء

Riotمسؤوليقبلمنالالعبینتوجیھسیتم،الحاالتھذهفي Partner Operatorإلىلالنضمام
Baronللوظائف:التاليبالترتیب،اإلعداداكتمالبمجرداللعبةردھة LaneوJungleوMidو

Dragon LaneوSupport

نمط اللعبة.6.6

كالسیؤكد،الرسمیةاللعبةردھةإلىالعشرةالالعبینجمیعإبالغبمجردالحظر./االختیارعملیةبدء.6.6.1
Riotیستضیفھاالتياالتصالأداةعلىالفریقین Partner Operatorاالختیارلمرحلةجاھزانأنھما

على صاحب الغرفة بدء اللعبة./ الحظر. . بمجرد تأكید الفریقین على استعدادھما ، یجب

المسودةاختیارمیزةخاللمنالمنع/اللقطاتعملیاتستستمرالحظر./االختیارعملیةتسجیل.6.6.2
علىبناًء،اللعبةإعدادقبلكبیربشكلالمنع/االختیارعملیاتمناالنتھاءتمإذابالعمیل.الخاصة
Riotشركةمسؤوليوتقدیرتعلیمات Partner Operator،مسؤولوسیقومRiot Partner

Operatorیدوًیا.اللعبةبدءوإیقافالرسمیةالحظر/الحظرعملیاتبتسجیل

إعدادات اللعبة العامة.6.6.3

Wildالخریطة.6.6.3.1 Rift

Customاللعبةنوع.6.6.3.2 - Draft Pick

مرحلة اإلختیار / الحظر واختیار الجانب.6.7

https://www.riotgames.com/en/legal


DraftوضعمیزةاستخدامRiotشركةمسؤولویختارقدالبطولة.مشروع.6.7.1 Pickالیدویةالمسودةأو
یمكنالاللعبة).داخلمیزةاستخدامدونالدردشةفيإجراؤھایتمالتيDraft،المثالسبیل(على

ولمبصیاغتھفریقھمقامبطلأيیلعبواأنلالعبینیمكن.Draftبدءبعدفریقلكلاألساسییناستبدال
یحظره الفریق اآلخر.

أخطاءھناككانتإذا،المباراةأثناءأوقبلوقتأيفيقیودإضافةیمكناللعب.عناصرعلىقیود.6.7.2
أليأو،إستدعاءتعویذاتأو،ماستريأو،رونأو،ثیابأو،أبطالأو،عناصرأيمعمعروفة

Riotشریكمشغللتقدیروفًقاتحدیدهیتمآخرسبب

اختیار الجانب.6.7.3

في السیناریوھات التي تستخدم بھا التوزیعات.6.7.3.1
أفضل من واحد

أو األحمرالمباراة. سیختار الفریق المصنف األعلى إما الجانب األزرقیتم تحدید اختیار الجانب من خالل التوزیع األعلى في
أفضل من اثنین

أو األحمرالمباراة. سیختار الفریق المصنف األعلى إما الجانب األزرقیتم تحدید اختیار الجانب من خالل التوزیع األعلى في
2بالمباراةالجانبالفرقتتبادل

أفضل من ثالثة أو أكثر
لتجنب الشكسیختار الفریق المصنف األعلى الجانب األزرق أو األحمر.یتم تحدید اختیار الجانب من خالل تصنیف األعلى في المباراة.

من القوس العلوي. بالنسبةالشھریة ، المصنف األعلى ھو الفریق الذي جاء مباشرة،في نھائیات القوس السفلي والنھائیات الكبرى للبطولة
من الثاني.صاحب التصنیف الرقمي األعلى ، حیث یعتبر األول أعلىلجمیع المباریات األخرى ، یكون المصنف األعلى ھو الفریق

التالیة.للمباراةاألحمرأواألزرقالجانبإماالسابقةالمباراةخسرالذيالفریقسیختار-الالحقةواأللعاب2اللعبة
التالي:النحوعلىثعبانDraftبتنسیقDraftوضعیستمر.Draftوضع.6.7.4
B=األحمرالفریق؛A=األزرقالفریق
ABABAB:الحظر"BAN"مرحلة

اتصالأداةعبرللمباراةالمجدولالبدءمندقائق5قبلالمرحلةھذهتتمأنیجب،البطلحظرمیزةتدعمالحالًیااللعبةألننظًرا*
Riotشركةتستضیفھا Partner Operator.كلبشأنقرارالتخاذثانیة30بـالفرقتزویدیتم

الحظر،عملیاتاكتمالبمجردھذه.الحظرفرصةفستفقد،ثانیة30خاللحظرفرضیتملمإذاحظر.
قد تبدأ الفرق في مرحلة االنتقاء على الفور.

ABBAABBAABاإلختیار:مرحلة

علىیجب،الخطأطریقعناختیارهتمالذيالبطلحظرأواختیارحالةفياإلختیار.فيخطأ.6.7.4.6.7.4
Riotمسؤولإخطارالخطأطریقعنالفریق Partner Operatorاآلخرالفریقیقومأنقبل
فیھاحدثالتيالنقطةإلىوإعادتھاالعملیةإعادةفسیتم،كذلكاألمركانإذاالتالي.االختیاربإغالق
الفریقیرسلأنقبلالتالياالختیارإقفالتمإذاالخطأ.تصحیحمنالمخطئالفریقیتمكنحتىالخطأ

لإللغاء.قابلغیرالخاطئاالختیاراعتبارفسیتم،Riotشریكمشغلمسؤولإلىإشعاًراالمخطئ

أو،التداولمرحلةخاللثانیة20عالمةقبلالتبادلصفقاتجمیعالفرقتكملأنیجباألبطال.تبادل.6.7.5
20الـعالمةبعدالمستدعيتعویذاتتغییرأیًضایمكنالالمستقبلیة.المبارایاتفيلعقوبةستخضع

ثانیة.

یذكرلمما،الحظر/االختیارعملیةاكتمالبعدفوًرااللعبةستبدأالحظر./االختیاربعداللعبةتبدأ.6.7.6
فسیقوم،مباشراستودیوفياللعبتمإذا.RiotشریكمسؤولأوRiotمسؤولِقبلمنذلكخالف

أيذلكفيبما،المباراةمنطقةمنمطبوعةموادأيبإزالةالمرحلةھذهفيRiotشركاءمسؤولو
مناالنتھاءبینالفاصلةالفترةخاللاللعبةبإنھاءلالعبینُیسمحالالفریق.أعضاءكتبھامالحظات

باسم "وقت الفراغ".عملیات االختیار / الحظر وإطالق اللعبة ، والمعروف أیًضا

Riotشركةقبلمنقرارأواللعبةبدءفيخطأحدوثحالةفيفیھا.المتحكماللعبةبدء.6.7.7 Partner
Operatorعمیللمسؤولیجوز،اللعبةبدءعنالحظر/االختیارعملیةبفصلRiot Partner
OperatorباستخدامعلیھامسیطربطریقةاللعبةیبدأأنBlind Pick.الالعبینجمیعسیختار

القسمفيموضحھوكمااللعبةإعداداتالصالحة.المكتملةالسابقةالحظر/االختیارلعملیةوفًقااألبطال
Blindمثلاللعبةنوعباستثناء،6.7 Pick



إلىاالنضماممنالالعبویمنعالتحمیلعملیةیقطعفشلأيحدوثحالةفيالبطيء.اللعبةتحمیل.6.7.8
الالعبینجمیعتوصیلیتمحتىاالنتظارالفریقینكالمنالالعبینعلىیجب،اللعبةبدءعنداللعبة

الشریك.المسؤولونRiotشركةلتعلیماتوفًقاالنافورةمغادرةقبلباللعبةالعشرة

قواعد اللعبة.7

تعریف المصطلحات.7.1

النظامأواللعبةعمیلفيمشكالتأومشاكلبسببباللعبةاالتصالالالعبفقدمقصود.غیرصل.7.1.1
األساسي أو الشبكة أو الھاتف المحمول.

أيتعتبراللعبة).منالخروج(أيالالعبتصرفاتبسببباللعبةاالتصالالالعبفقدالمتعمد.الفصل.7.1.2
عن النیة الفعلیة لالعب.تصرفات لالعب تؤدي إلى االنفصال مقصودة ، بغض النظر

اإلنترنتاستقرارعدمأواللعبةخادمفيمشكلةبسببباللعبةاالتصالالالعبینجمیعیفقدالخادم.تعطل.7.1.3
في المكان.

لعبة من التسجیل..7.2

الفرقبینھادفتفاعلنقطةإلىوتقدمتبتحمیلھاالعشرةالالعبینجمیعفیھاقاملعبةإلى")GOR("التسجیللعبةتشیر
اعتباروسیتمالعرضيالتشغیلبإعادةفیھاُیسمحقدالتيالفترةتنتھي،GORحالةإلىاللعبةتصلأنبمجردالمتعارضة.

(انظرمحدودةظروفظلفيإالاللعبةتشغیلبإعادةُیسمحلن،GORإنشاءبعدفصاعًدا.النقطةتلكمن"رسمیة"اللعبة
:GORتؤسسالتيالشروطعلىأمثلة).7.3القسم

الھیاكل أو أبطال العدو.یتم توجیھ أي ھجوم أو قدرة على التوابع أو الغابة أو.7.2.1

یتم تحدید خط الرؤیة بین الالعبین في الفرق المتعارضة..7.2.2

قبلمنالخصمغابةفيالنارإطالقعلىالقدرة،االستھدافمھاراتأوالرؤیةإنشاءأو،القدموضع.7.2.3
إلى الفرشاة المتصلة بغابة العدو.أي من الفریقین ، والتي تشمل إما مغادرة النھر أو الدخول

).00:01:30(ثانیة30وواحدةدقیقةإلىاأللعابمؤقتیصل.7.2.4

إعادة تشغیل اللعبة..7.3

Riotمسؤوليلتقدیرفقطھواللعبةتشغیلإعادةیبرر(شروط)شرطأيقرار Partner Operator.األمثلةسردیتم
أدناه ألغراض التوضیح فقط:

یتملمإذااللعبةتشغیلإعادةفیھایمكنالتيالمواقفعلىأمثلةیليفیما.GORقبلالتشغیلإعادة.7.3.1
.GORإنشاء

اللعبةردھةبینصحیحبشكلتطبیقھمایتملمماستريأوالالعبرونأنالالعبالحظإذا.7.3.1.1
والمباراة ، فقد یتم إعادة تشغیل اللعبة.

Riotمسؤولقررإذا.7.3.1.2 Partner Operatorاللعبةباستئنافتسمحلنالتقنیةالصعوباتأن
مثل،معینةلعبةألحداثمناسبوضعفيیكونأنعلىالفریققدرةذلكفي(بماكالمعتاد

تفرخ العمیل).

إنشاءبعداللعبةتشغیلإعادةفیھایتمقدالتيالمواقفعلىأمثلةیليفیما.GORبعدالتشغیلإعادة.7.3.2
GOR.

كبیربشكلیغیرمماالمباراةأثناءوقتأيفيفادًحاخطأًاأللعابإحدىواجھتإذا.7.3.2.1
إحصائیات اللعبة أو آلیات اللعب.



والطقسالمفرطةالضوضاء(مثلعادلةغیربیئیةظروًفاھناكأنRIOTمسؤولقررإذا.7.3.2.2
المعادي ومخاطر السالمة غیر المقبولة(

یغیروالذيالمباراةأثناءوقتأيفيفادًحاخطأًاأللعابإحدىواجھتإذاالتشغیل.إعادةبروتوكول.7.3.3
غیرمباشرحدثفيالخارجیةالبیئیةالظروفتصبحأو،اللعبآلیاتأواللعبةإحصائیاتكبیربشكل

مقبولة ، فقد تحدث إعادة التشغیل.

تحدیدRiotمسؤوليعلىیجبالتشغیل.إعادةتحدثأنقبلمعینةظروفتتحققأنیجب.7.3.3.1
الخطأیلحقأنیجب،حرًجاالخطأاعتباریتملكيمنھ.التحققویمكنخطیرالخطأأن

قدالخطأكانإذاماتحدیدیعوداللعبة.وضعفيالمنافسةعلىالالعببقدرةكبیًراضرًرا
اعتباریتملكي.Riotشركةلمسؤوليالمطلقالتقدیرإلىالمنافسةعلىالالعببقدرةأضر
خطأإلىُیعزىأنُیحتملوالقاطعبشكلموجوًداالخطأیكونأنیجب،للتحقققابالًالخطأ

منوالتحققالمعنیةالحالةتشغیلإعادةعلىقادًراذلكبعدالمشاھدیكونأنیجبالالعب.
الخطأ.

كانإذاالمناسب.الوقتفيالحكمتنبیھعلیھفیجب،خطیرلخللتعرضأنھالالعباعتقدإذا.7.3.3.2
وقتفيالمحتملةالتشغیلإعادةالنتظارخطأعناإلبالغتأخیریحاولالالعبینأحدأنیعتقد

أكثر فائدة ، فلن یتم منح إعادة التشغیل.

Riotمسؤولوقررإذا.7.3.3.3 Partner Operatorوأنمنھالتحققویمكناألھمیةبالغالخطأأن
المحرووم.للفریقالتشغیلإعادةخیارتقدیمفسیتم،المؤقتاإلیقافبروتوكولاتبعالالعب

القسمفيعلیھاالمنصوصللقواعدوفًقاالفورعلىاللعبةتشغیلإعادةفسیتم،الفریقوافقإذا
االحتفاظیتمفلن،بطلخطأبسببالتشغیلإعادةحدثتإذاھو7.4القاعدةمناستثناء.7.4

Gameحالةعنالنظربغضوالحظر)االختیارعملیاتذلكفي(بماباإلعدادات of
Recordالخللیكنلمماالمطابقاتاألقلعلىالیوملبقیةمؤھلغیرالبطلوسیصبح

أوتعطیلھ)یمكنالذيالمظھر(أيبالكاملإزالتھیمكنمعینلعبةبعنصرقاطعبشكلمرتبًطا
حظره (أي شراء العناصر)..

GORإلىتصللمالتياللعبةتشغیلإعادةحالةفيمعینةبشروطاالحتفاظیتمقدللرقابة.خاضعةبیئة.7.3.4
،ذلكومعالمستدعي.نوباتأوالحظر/االختیارعملیات،الحصرالالمثالسبیلعلى،ذلكفيبما،

إعدادات.بأيRiotمسؤولویحتفظفلن،GORإلىالمباراةوصلتإذا

إعداداتأنھىقدفریقھفيالعبكلأنمنالتحققفریققائدكلعلىیجبلإلعدادات.الالعبتأكید.7.3.5
المستخدمواجھةوإعداداتالتحكموعناصروالماستريالرونیةاألحرفذلكفي(بماالمقصودةاللعبة

.GORإنشاءبعداللعبةتشغیلإلعادةسبًباالتحققفيخطأأيیعتبرال.GORإنشاءقبلالرسومیة)

جائزة الفوز بالمباراة..7.4

Riotشركةمسؤوليتدفعفنیةصعوبةوجودحالةفي Partner Operatorمسؤولویمنحقد،التشغیلإعادةإعالنإلى
Riotمشغل Partnerًالمباراةساعةعلىدقیقة15منألكثراللعبةلعبتمإذاالفرق.ألحداللعبةفيفوًزاذلكمنبدال

معقولةبدرجةالھزیمةتجنبیمكنھالالفریقأن،الخاصلتقدیرھموفًقا،Riotشركةمسؤولویقررفقد،)00:15:00(
اللعبةأنبالضرورةالمعاییراستیفاءیعنيالولكن،المعقولالیقینتحدیدفيالتالیةالمعاییراستخدامیمكنالیقین.من

.Riotشركةمسؤوليعلىیقعالنھائيفالقرار،ممنوًحافوًزاستكون

٪.33منأكثرالفرقبینالذھبفيالفرقالذھب.تفاضل.7.4.1

بین الفریقین أكثر من سبعة.الفرق في عدد األبراج المتبقیةالبرج التفاضلي المتبقي..7.4.2

عملیة ما بعد المباراة.7.5

Riotمنصةعلىالنتیجةعنباإلبالغالالعبونسیقومنتائج..7.5.1 Partner Operatorعنالنظربغض
نتیجة المباراة ، بما في ذلك لقطة شاشة.



Riotمسؤوليمعتقنیةمشكالتأيالالعبونسیحددتقنیة.مالحظات.7.5.2 Partner Operator.

Riotمسؤولویخبرلمماإستراحة.فترة.7.5.3 Partner Operatorھناكستكون،مختلفبشكلالالعبین
التالیة.اللعبةفيالحظر/االختیارمرحلةوبدایةاأللعابإحدىنھایةبیندقائقخمسلمدةاستراحة

فيبالكاملموجوًداالفریقكانإذاعماالنظربغض،مقررھوكماالحظر/االختیارمرحلةستبدأ
Riotشركةلمسؤوليیمكنالوقت.ذلكفيالمباراةمنطقة Partner Operator،لتقدیرھموفًقا،

تسجیل الدخول إلى حساب الالعب واالنضمام إلى ردھة اللعبة.

عملیة ما بعد المباراة.7.6

Riotمسؤولوسیؤكدنتائج..7.6.1 Partner Operatorویسجلونھاالمباراةنتیجة.

في المنافسة ، بما في ذلك مباراتھم التالیة المقررة.سیتم إبالغ الالعبین بوضعھم الحاليالمباراة القادمة..7.6.2

المثالسبیلعلى،ذلكفيبما،المباراةبعدالتزاماتبأيالالعبینإبالغسیتمالمباراة.بعدماالتزامات.7.6.3
تتعلقمسائلأيحولالمناقشةمنمزیدإجراءأوالمقابالتأواإلعالموسائلفيالظھور،الحصرال

بالمباراة.

األدنىالحدخاللمنالخسارةطریقعنبھاالفوزتمالتيالمباریاتعناإلبالغسیتماإلستسالم.نتائج.7.6.4
0-2،المباریاتألفضل0-1المثالسبیل(علىبالمباراةللفوزواحدفریقسیستغرقھاالتيالنقاطمن

أخرىإحصائیاتأيتسجیلیتملنمباریات).خمسمنلألفضل0-3،مباریاتثالثمنألفضل
للمباریات المفقودة.

سلوك الالعب.8

سلوك البطولة.8.1

مسؤوليلتقدیروفًقاللعقوباتوستخضععادلةغیرلعبةالتالیةاإلجراءاتسُتعتبرعادلة.غیرلعبة.8.1.1
Riotشركة Partner Operator

لإلضرارحلفاءأو/وأكثرأو)2(العبینبیناتفاقأيبأنھالتواطؤُیعّرفتواطؤ..8.1.1.1
ال الحصر ، أفعال مثل:بالالعبین المنافسین. یشمل التواطؤ ، على سبیل المثال

فوالذي،الناعماللعب.8.1.1.1.1 عدمعلىأكثرأو)2(العبینبیناتفاقأيبأنھُیعرَّ
فيالمنافسةمنمعقوللمستوىوفًقاأخرىبطریقةاللعبأوإعاقةأواإلضرار

اللعبة.

آخر من أشكال التعویض.الترتیب المسبق لتقسیم الجائزة المالیة و / أو أي شكل.8.1.1.1.2

اتحاد إلى / من العب.إرسال أو استقبال إشارات ، إلكترونیة أو غیر ذلك ، من.8.1.1.1.3

آخرالعبحثمحاولةأوآخرسببأليأوتعویضمقابلللعبةالمتعمدةالخسارة.8.1.1.1.4
على القیام بذلك.

أيداخلاألوقاتجمیعفيحاالتھاأفضلفيالفرقتلعبأنالمتوقعمنالتنافسیة.النزاھة.8.1.1.2
Wildلعبة Rift: Origin Seriesالروحمبادئمعمتوافقغیرسلوكأيوتجنب

تكوینفيالنظریتملن،التوضیحلغرضالنظیف.اللعبأوالصدقأوالجیدةالریاضیة
قد تم انتھاك ھذه القاعدة.الفریق ومرحلة االنتقاء / الحظر عند تحدید ما إذا كان

Leagueللعبةتعدیلأيأنھاعلىالقرصنةتعریفیتمالقرصنة..8.1.1.3 of Legends: Wild
Riftفریق.أوالعبعننیابةیتصرفشخصأوفریقأوالعبأيبواسطة

میزة.علىللحصولاللعبةفيخطأأليالمتعمداالستخدامبأنھاالستغاللُیعّرفاستغالل..8.1.1.4
العناصرشراءفيالخللاستخداممثل:أفعاًال،الحصرالالمثالسبیلعلى،االستغاللیشمل



أيأو،البطلقدرةأداءفيالخللواستخدام،المحایدةالتوابعتفاعالتفيالخللواستخدام،
Riotشركةمسؤوليلتقدیروفًقا،تعملالاللعبةفيأخرىوظیفة Partner Operator.

شركاءمشغلمسؤوليمنسريبشكلالتحققالفریقألعضاءیجوزالمنشود.النحوعلى
RIOTال.أماستغالًالمعینفعلاعتبارسیتمكانإذامالتحدیدالشھریةالكأسبدایةفي
الأماستغاللحدثقدكانإذاعمارجعيبأثرقراراتخاذفيبالحقRiotشركةتحتفظ

8.1.1.5.VPN.استخدامVPNإخفاءبرنامجأوIPفيللعبمشابھWR: OS.

:WRفيللعبالمحمولةغیرالمماثلةاألجھزةمنغیرهأوالمحاكياستخداممحاكي..8.1.1.6 OS.

مراقبي المتفرجین.النظر إلى أو محاولة النظر إلىالمراقبین المتفرجین..8.1.1.7

ضمنللعبآخرشخصتوجیھأوتشجیعأوحثأوحثأوآخرالعبلحساباللعبرنین..8.1.1.8
حساب العب آخر.

الغش.استخدام أي نوع من أجھزة الغش و / أو برامججھاز الغش..8.1.1.9

قطع متعمد بدون سبب سلیم ومعلن صراحة.الفصل المتعمد..8.1.1.10

Riotتقدیر.8.1.1.11 Partner Operator.آخرسلوكأوالتصرففيفشلأوآخرعملأي،
Riotشركةمسؤوليلتقدیروفًقا Partner Operator،معاییرأو/والقواعدھذهینتھك

Riotمشغلوضعھاالتيالنزاھة Partnerالتنافسي.اللعبةللعب

Riotفيمنافسفریقبأيالمرتبطةللرعایةاستخدامأيیلتزمأنیجبرعایة..8.1.1.12 Partner
Operatorالقواعدھذهمعرسمًیاالتعاقدیتململوحتى،القواعدبجمیع.

أومھینةأومبتذلةأوكریھةأوبذیئةلغةاستخدامالفریقلعضویجوزالوالكراھیة.البذيءالكالم.8.1.2
الكراھیةعلىالتحریضأو؛األشكالمنشكلبأيمرفوضةافترائیةأوتشھیریةأومسیئةأوتھدیدیة

استخدامالفریقلعضویجوزالوقت.أيفي،المباراةمنطقةمنبالقربأوفي،التمییزيالسلوكأو
Riotبواسطةإتاحتھاأوتوفیرھایتممعداتأوخدماتأومرافقأي Partner Operatorأو

الفریقلعضویجوزالالمحظورة.االتصاالتھذهمنأيإتاحةأونشرأوإرسالأولنشرمقاولیھا
أو أثناء أي أحداث عامة مثل البث.استخدام ھذا النوع من اللغة على وسائل التواصل االجتماعي

أحدإلىموجھةإیماءةبأيالقیامأوإجراءأياتخاذالفریقلعضویجوزالاإلھانات./التخریبيالسلوك.8.1.3
أوإھانةیمثلمما،نفسھالشيءفعلعلىآخر(أفراد)فردأيتحریضأو،المنافسالفریقأعضاء

استھزاء أو تخریًبا أو عدائًیا.

Riotشركةمسئولياستخدامإساءةمعالتسامحیتملنمسيء.سلوك.8.1.4 Partner Operatorأو
ذلكفيبما،المتكررةالسلوكقواعدانتھاكاتستؤديالجمھور.أعضاءأوالمعارضینالفریقأعضاء

علىیجبعقوبات.إلىممتلكاتھأوجسدهأوآخرالعبكمبیوترلمس،الحصرالالمثالسبیلعلى
الذین یحضرون المباراة باحترام.أعضاء الفریق وضیوفھم (إن وجد) معاملة جمیع األفراد

االستودیومعداتأوالكامیراتأواألضواءلمسالفریقفيعضوأليیجوزالاالستودیو.تدخل.8.1.5
معداتأوالطاوالتأوالكراسيعلىالوقوفالفریقألعضاءیجوزالفیھا.التدخلأواألخرى

Riotمشغلاستودیوموظفيتعلیماتجمیعاتباعالفریقأعضاءعلىیجباألخرى.االستودیو
Partner.

المنافسةغیراللوحیةواألجھزةالمحمولةالھواتفجمیعتشغیلإیقافیجببھا.المصرحغیراالتصاالت.8.1.6
لالعبینیجوزالاللعب.أثناءبالكامل"الرنین"أو/والصوتتدعمالتياألخرىاإللكترونیةواألجھزة

یقتصرأنیجب،المباراةأثناءالمباراة.منطقةفيتواجدھمأثناءإلكترونيبرید/نصیةرسائلإرسال
فریق.االتصال من قبل األساسیین على الالعبین في األساسیین

السلوك غیر المھني.8.2



لھذهواالنتھاكاتالجرائمعلىُیعاقب،ذلكخالفعلىصراحةُینصلمماالقانون.بموجبالمسؤولیة.8.2.1
ارتكاب مثل ھذه الجرائم أو االنتھاكات.القواعد ، سواء ارتكبت عمًدا أم ال. كما یعاقب على محاوالت

فترةمدىعلىتحدثومتكررةوعدائیةمنھجیةأفعالبأنھالتحرشُیعرَّفممنوع.التحرشمضایقة..8.2.2
علىالتأثیرأو/وشخصنبذأوعزلإلىتھدف/تھدفوالتي،فردیةفظیعةحالةأو،طویلةزمنیة

كرامة الشخص.

فممنوع.الجنسيالتحرشالجنسي.التحرش.8.2.3 مرغوبغیرجنسیةمحاوالتبأنھالجنسيالتحرشُیعرَّ
یوجدالمسیًئا.أوفیھمرغوبغیرالسلوكیعتبرالعاقلالشخصكانإذاماعلىالتقییمیعتمدفیھا.

مقابل خدمات جنسیة.تسامح مطلًقا مع أي تھدیدات / إكراه جنسي أو الوعد بمزایا

مجموعةأوعاديشخصأوبلدسالمةأوكرامةإلىاإلساءةالفریقألعضاءیجوزالوالتحقیر.التمییز.8.2.4
أوالبشرةلونأوالعرقبسببمھینةأوتمییزیةأوازدراءأفعالأوكلماتخاللمناألشخاصمن

أوآخررأيأيأوسیاسيرأيأوالدینأواللغةأوالجنسأواالجتماعيأوالقوميأوالعرقياألصل
أو أي سبب آخر.الوضع المالي أو المیالد أو أي وضع آخر أو التوجھ الجنسي

Riotمشغلبخصوصبیانات.8.2.5 PartnerوألعابRiotوLeague of Legends: Wild
Rift.أوبیانأيعلىالمصادقةأواإلذنأوإصدارأوإصدارأوإعطاءالفریقألعضاءیجوزال
Riotلمصلحةضارأوضارتأثیر،لھلیكونمصممأو،لھإجراء Gamesلھاالتابعةالشركاتأو،

Leagueأو of Legends: Wild Rift،للمسؤولین.والمطلقالمطلقالتقدیرحسبمثل

طوالرؤیتھاأوعلیھاللموافقةاألوراقتقدیمالفرقمنسُیطلبموافقة.دونالمعلوماتعناالفراج.8.2.6
Wildمسابقةفترة Rift: Origin Series.طوالالتوقعاتعلىللحفاظضروریةاألوراقھذه

الفریقیستخدمھقدالذيالتنافسياالستكشافتعطیلإلىالمبكرةاإلعالناتتؤديأنیمكنالمنافسة.
عناإلفصاحبعدمالفریقأعضاءأحدإخبارتمإذا،السببلھذاالقادمة.للمباریاتاستراتیجیاتإلنشاء

،المذكورةالمعلوماتإصدارفيالفریقعضووشرع،التنافسیةالعملیةتقوضقدألنھا،المعلومات
فسیخضع عضو الفریق و / أو الفریق للعقوبات.

قدالفریقفيعضًواأوفریًقاأنRiotشركةأوالشریكالمشغلقررإذاالالعب.سلوكفيالتحقیق.8.2.7
Leagueخدمةشروطفإن،المستدعيكودانتھك of Legends: Wild Riftمنأخرىقواعدأو

League of Legends: Wild RiftأوRiot Partner OperatorمسؤولوأوRIOTقد
أعضاءبأحدRIOTشریكتشغیلعاملمسؤولاتصلإذاوحدھم.تقدیرھمحسبعقوباتیحددون
معلوماتالفریقأعضاءأحدحجبإذاالحقیقة.بقولملزًماالفریقعضویكون،التحقیقلمناقشةالفریق

الفریقعضوأو/والفریقفسیخضع،التحقیقإعاقةإلىأدىمماRIOTعاملمسؤولبتضلیلقامأو
للعقوبات.

النظامأوالعامالقانونبموجبمحظورنشاطأيفياالنخراطالفریقلعضویجوزالاجرامي.نشاط.8.2.8
أيفياإلدانةإلىیؤديأنمعقولبشكلالمحتملمناعتبارهیمكنأویؤديوالذيالمعاھدةأواألساسي

محكمة ذات اختصاص قضائي.

Riotشركةمنمقدمةسریةمعلوماتأيعنالكشفالفریقلعضویجوزالسریة..8.2.9 Partner
OperatorلشركةتابعةشركةأيأوRiot Games،قنواتجمیعذلكفيبما،اتصالوسیلةبأي

التواصل االجتماعي.

أومدیرأومدربأولالعبمكافأةأوھدیةأيیقدمأنالفریقأعضاءمنعضوأليیجوزالالرشوة..8.2.10
RiotموظفأوRiotشریكمشغلمسؤول Gamesمنموظفأوآخربفریقمتصلشخصأو

الفریقھزیمةمحاولةأوھزیمةفيتقدیمھاسیتمالتيأوالمقدمةأوالموعودةالخدماتمقابلقبلھ
المنافس.

توظیفعرضتقدیمأوإغراءأوتوظیفطلبلفریقتابعأوالفریقفيعضوأليیجوزالللعبث.ال.8.2.11
خرقعلىرسميالعبأومدربأيیشجعوال،فریقأيمعتوقیعھتمرسميالعبأومدربألي
ھذهانتھاكفریقمنیطلبأنالرسميالالعبأوللمدربیجوزال.المذكور.الفریقمعالعقدإنھاءأو

وجمیعأيوتشجیعالفریقمغادرةفيرغبتھعنعلًناالتعبیرالرسميالالعبأوللمدربیجوزالقاعدة.



الالعبأوللمدربیجوزال،واضحیننكونلكيولكنبإدارتھم.االتصالعلىالمھتمةاألطراف
تخضعالتعاقدیة.التزاماتھمانتھاكمحاولةأوإدارتھممعللتواصلمباشرةالفریقإغراءالرسمي

عنلالستعالم.RIOTومسؤوليRIOTمشغلمسئوليلتقدیروفًقا،للعقوباتالقاعدةھذهانتھاكات
التعاقدتمالذيالفریقبإدارةاالتصالالمدیرینعلىیجب،آخرفریقمنالعبأورسميمدربحالة

معھ حالًیا مع الالعب و / أو المدرب الرسمي.

أوالموعودةالخدماتعنتعویضأومكافأةأوھدیةأيقبولالفریقفيعضوأليیجوزالالھدایا..8.2.12
أوبھزیمةالمتعلقةالخدماتذلكفيبما،للعبةالتنافسيباللعبیتعلقفیماتقدیمھاسیتمالتيأوالمقدمة
االستثناءیكونأنیجبلعبة.أومباراةإصالحأولرميمصممةخدماتأومنافسفریقھزیمةمحاولة
أوالراعيقبلمنالفریقلعضودفعھیتمالذياألداءإلىالمستندالتعویضحالةفيالقاعدةلھذهالوحید

المالك الرسمي للفریق.

المعقولةالقراراتأوالتعلیماتتطبیقعدمأورفضالفریقفيعضوأليیجوزالاالمتثال.عدم.8.2.13
Riotشركةلمسؤولي Partner Operator.

التأثیریحاولأویتآمرأویوافقأویعرضأنالفریقفيعضوأليیجوزالالمباریات.بنتائجالتالعب.8.2.14
أو ھذه القواعد.على نتیجة لعبة أو مباراة بأي وسیلة محظورة بموجب القانون

أوقاتفيمعقولةأخرىعناصرأووثائقإلىحاجةھناكتكونقدالمتنوعة.الطلباتأوالمستندات.8.2.15
Wildمسابقةخاللمختلفة Rift: Origin SeriesشركةمسؤوليطلبعلىبناًءRiot Partner

Operator.مشغلحددھاالتيللمعاییروفًقاالتوثیقاستكمالیتملمإذاRiot Partner،یتعرضفقد
الوقتفيواستكمالھاالمطلوبةالعناصراستالمیتملمإذاعقوباتفرضیتمقدلعقوبات.الفریق

المطلوب.

االرتباط بالمقامرة..8.3

Riotمشغلأعضاءأحدأو،Riotشركةمنمسؤولأو،الفریقفيعضوأليیجوزال Partnerبشكل،یشاركأن
نتائج ألي لعبة أو مباراة أو بطولة.مباشر أو غیر مباشر ، في المراھنة أو المقامرة على أي

الخضوع للعقوبة..8.4

Riotمشغلیعتقدعملأيفياالنخراطحاولأوشاركأنھیتبینشخصأي & Riot Partner،الخاصلتقدیرهوفًقا
لتقدیراألعمالھذهبسببالمفروضةالعقوباتومدىطبیعةتخضعللعقوبة.سیتعرض،عادلغیرلعًبایمثلأنھ،والمطلق

والمطلقة.المنفردةRIOTشركة

العقوبات..8.5

Riotشریكلمشغلیجوز،أعالهالمذكورةللقواعدانتھاكاتأيیرتكبالفریقفيعضوأياكتشافعند & Riot،دون
التالیة:العقوباتإصدار،8.4القسمبموجبلسلطتھتقیید

التحذیرات اللفظیة.8.5.1

فقدان االختیار الجانبي للعبة (ألعاب) الحالیة أو المستقبلیة.8.5.2

فقدان الحظر للعبة (ألعاب) حالیة أو مستقبلیة.8.5.3

الغرامة (الغرامات) و / أو التخلي عن الجوائز.8.5.4

إستسالم اللعبة.8.5.5

إستسالم المباراة.8.5.6

إیقاف.8.5.7

تجرید من األھلیة.8.5.8



Wildفيالمستقبلیةالمشاركةمناألھلیةمنالتجرید،ذلكفيبما،المتصاعدةللعقوباتالمتكررةالمخالفاتتخضع Rift:
Origin Seriesیمكنمتتالیة.بطریقةالعقوباتفرضدائًمایجوزالأنھإلىاإلشارةوتجدرالالحقة.والبطوالتRiot

Partner Operator،فعلاعُتبرإذاأولخطأالرتكابالالعبینأحداستبعاد،المثالسبیلعلى،الخاصلتقدیرهوفًقا
Riotشركةقبلمنباالستبعادجدیًرالیكونیكفيبمافظیًعاالالعبھذا Partner Operator & Riot

الحق في النشر..8.6

الفریقأو/والفریقأعضاءمنأيیتنازلالفریق.أعضاءأحدعلىعقوبةبتوقیعیفیدإعالننشرRiotلشركةیحق
Riotشركةضدقانونيإجراءاتخاذفيحقأيعناإلعالنھذابموجباإلعالنھذافيإلیھالمشار Games، Inc.و/

أو الوكالء أو المقاولین..أو أي من الشركات العلیا أو الشركات التابعة أو الموظفین

روح القواعد.9

نھائیة القرارات..9.1

Wildوجدولة،الالعبوأھلیة،القواعدھذهبتفسیرالمتعلقةالقراراتجمیعتقع Rift: Origin Seriesوتنظیمھا،
فیماالمسؤولینقراراتاستئنافیمكنالنھائیة.قراراتھموتكون،وحدھمالمسؤولینعاتقعلى،السلوكسوءوعقوبات

عادل آخر.بالتعویض عن األضرار المالیة أو أي تعویض قانوني أویتعلق بھذه القواعد وال یجوز أن تؤدي إلى أي مطالبة

تغییرات القواعد..9.2

مسابقاتوسالمةالنظیفاللعبضمانأجلمن،آلخروقتمن،Riotبواسطةاستكمالھاأوالقواعدھذهتعدیلیجوز
Wild Rift: Origin Series

Wildمصالحأفضل.9.3 Rift: Origin Series.

WildلسلسلةالفضلىالمصالحعلىللحفاظالالزمةبالسلطةاألوقاتجمیعفيRiotمسؤولویتصرفقد Rift: Origin
Series.لمسؤوليیجوزالمستند.ھذافيمحددةلغةأيوجودبعدممقیدةغیرالقوةھذهRiotأشكالمنشكلأياستخدام

Wildلـالفضلىالمصالححدودضمنسلوكھیقعالكیانأيضدلھمالمتاحةالعقابیةاإلجراءات Rift: Origin Series


