
--------------------------------------------------Önemli Kurallar-------------------------------------------------- 
 
 
Önemli Kurallar 
 
Offline elemelerde, başlangıç saatinden en az 1 saat önce turnuvanın yapılacağı alana 
gelerek orada olduğunuzu bildirmeniz ve kesin kayıt yaptırmanız gerekmektedir.  
 

Turnuva alanının kapasitesine göre ilk turda oynayacak takım sayısı değişiklik 
gösterecektir. İlk gelen takımlar, ilk oynayacak şeklinde katılıma göre planlanacak ve 
turnuva alanına gelen oyunculara ne zaman oynayacaklarının bilgisi alandaki 
hakemler tarafından bildirilecek. 
 
Offline elemelerde maksimum takım sayısı 128 takım olarak belirlenmiştir. Turnuva 
başlangıç saatine kadar alana gelen takımların kayıtları alınır ve 128 takım olduğu 
an, turnuva kayıtları kapanır.  
 
Çeyrek finale kadar tüm maçlar bo1 oynanacak olup, çeyrek final dahil sonraki tüm 
maçlar bo3 olarak oynanacaktır. 
 
Offline elemelerde oynanacak haritalar: 

● csgo_aim_head2k 
● aim_icemap 
● aim_map2_go 

 
Online elemelerde de, başlangıç saatinden 1 saat önce ESL Play’deki turnuva sayfasına 
giderek, sayfanın sağ tarafında bulunan check-in butonuna tıklayarak turnuva için hazır 
olduğunuzu bildirmeniz gerekli. 
 

Online elemelerde tüm maçlar aynı anda oynanır ve maç ertelenmesi ya da saat 
değişikliği mümkün değildir. Maç saatinizi, kiminle eşleştiğinizi, maç sayfanızda 
görebilirsiniz.  
 
Çeyrek finale kadar tüm maçlar bo1 oynanacak olup, çeyrek final dahil sonraki tüm 
maçlar bo3 olarak oynanacaktır. 
 
Online elemelerde ban-pick sistemi kullanılacak ve takımlar maçtan önce oynanacak 
3 haritayı online harita eleme sistemini kullanarak seçeceklerdir. (Standart ESL Harita 
havuzunu ESL Play üzerindeki turnuva sayfasından koleksiyonunuza 
ekleyebilirsiniz.) 
 

● aim_9h_ak 
● aim_glockon 
● aim_map 



● aim_map2_go 
● aim_redline 
● aim_deagle 
● aim_furiouz 
● csgo_aim_head2k 
● aim_aztec 
● aim_icemap 

 
 
Online Elemelerde ESL Wire kullanımı zorunludur. ESL Wire kullanımı hakkında bilgi almak 
ve hataların çözümlerini öğrenmek için buradaki linkleri ziyaret edebilirsiniz. 
 

ESL Wire Test: https://play.eslgaming.com/turkey/news/278878/ 
ESL Wire Hataları: https://play.eslgaming.com/turkey/news/278909/ 

 
ESL Wire nedeniyle karşılaşacağınız herhangi bir sorunu göz önünde bulundurarak, her 
oyuncu "pov demosunu" almak zorundadır. 
 

Pov Demo Nasıl Alınır?  
 
Demo almak için oyun başında konsolu açarak “record 
TakımİsminizveRakipTakımİsmi” yazarak enter’a basın. (Tırnaklar olmadan) 
 
Oyun sonunda yine konsolu açarak “stop” yazın. Kaydedilen demoyu 
"Steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo" klasöründe 
bulabilirsiniz. 

 
Taraf seçimi knife round sonrasında belirlenecektir. 
 
 
--------------------------------------------------Eleme Kuralları-------------------------------------------------- 
 
 
Elemelerde Turnuva Kuralları 
 
Tüm elemeler 2v2 olarak oynanacaktır. 
Eşleşmeler rastgele olacak şekilde ayarlanacaktır. 
Oynanacak maçlar, turnuva yönetiminin belirleyeceği haritalarda ve ayarlarda oynanmak 
zorundadır. 
16 round kazanan takım bir üst tura geçmeye hak kazanır. Beraberlik durumunda uzatmalar 
oynanacaktır. 
Tüm maçlar tekli eleme sistemi ile oynanacaktır. 
Çeyrek Final karşılaşmasına kadar tüm maçlar bo1 şeklinde oynanacaktır. 
Çeyrek, yarı ve final karşılaşmaları bo3 şeklinde oynanacaktır.  
Elemeler sonunda belirlenecek 32 takım playoff oynayacak ve 18 Mayıs’ta İstanbul’da 
düzenlenecek finalde mücadele edecek 8 takım belirlenecektir. 

https://play.eslgaming.com/turkey/news/278878/
https://play.eslgaming.com/turkey/news/278909/


 
--------------------------------------------------Genel Kurallar-------------------------------------------------- 

 
Genel Kurallar 
 
1. Tanımlar 
1.1. Geçerlilik Süresi 
Red Bull FLICK, Red Bull Türkiye tarafından düzenlenmektedir. 
 
Red Bull FLICK, katılımcılar ve Red Bull FLICK kapsamında oynanan tüm maçlar için geçerli 
olan kural kitabı budur. Katılımcılar, turnuvaya katılmakla tüm kurallarını anladıklarını ve 
kabul ettiklerini beyan etmiş olur. Red Bull Türkiye, bildirimde bulunmaksızın kuralları 
düzenleme, kaldırma veya değiştirme hakkını saklı tutar. Red Bull Türkiye ve Red Bull FLICK 
hakemleri ayrıca adil rekabeti ve spor ruhunu korumak için kural kitabının kapsamadığı 
durumlarda karar verme hakkını saklı tutar. 
 
1.2. Katılımcılar 
 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşından büyük olan her 
gerçek kişinin - resmi olarak yasaklı olmadığı sürece - geçerli bir steam hesabı beraberinde 
ESL Play hesabı ile online ve offline yarışmaya katılması için izin verilir ve "katılımcı" olarak 
adlandırılır. 
 
1.3. Kuralların Geçerliliği 
Bu kural kitapçığının herhangi bir hükmünün herhangi bir yargı yetki alanında yasadışı, 
geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi, bu kural kitapçığının diğer hükümlerinin o yargı 
yetki alanındaki geçerliliğini veya uygulanabilirliğini veya anılan hükmün ya da diğer 
hükümlerin diğer yargı yetki alanlarındaki geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez. 
 
1.4. Cezalar 
 
1.4.1. Yasaklamalar/Engellemeler 
 
Yasaklamalar veya engellemeler, takıma dahil olmayan oyuncunun oynatılması ve izinsiz 
oyuncu oynatılması gibi ciddi olaylar için uygulanır. Bu cezalar takıma ya da oyuncuya 
uygulanabilir. 
 
1.4.2. Diskalifiye 
 
Diskalifiye kuralı en ciddi kural ihlallerinde uygulanır. Diskalifiye edilen katılımcı, söz konusu 
turnuva için ödül havuzundan vazgeçmiş sayılır ve yarışmanın bitimine kadar yasaklı 
olacaktır. Diskalifiye sebebiyet veren kural ihlalinin ciddiyetine göre ilgili katılımcı veya takım, 
bir sonraki Red Bull FLICK turnuvasından da men edilebilir. Takım müsabakalarında 
organizasyon ve tüm üyeleri, turnuvanın sonuna kadar yasaklı olacaktır. 
 



1.4.3. Ek Ceza Uygulamaları 
 
Özel durumlarda, turnuva yöneticileri, yeni cezalar tanımlayabilir ve cezaları farklı şekilde 
uygulayabilir. 
1.4.4. Davranış Kuralları 
 
Tüm Red Bull FLICK katılımcıları diğer katılımcılara, izleyicilere, basına, sponsorlara, Red 
Bull yetkililerine ve ESL Türkiye yetkililerine karşı uygun ve saygılı bir şekilde davranmayı 
kabul ve taahhüt eder. Red Bull FLICK oyuncuları veya organizatörleri olarak rol model 
olmak, davranışlarımıza dikkat etmemiz gerektiği anlamına gelmektedir. Her türlü taciz, Red 
Bull Flick hakemleri ve yetkililerine bildirilmelidir. Taciz; bunlarla sınırlı olmamak üzere, 
cinsiyete, kişinin cinsel kimlik veya kendini cinsel olarak ifade etme şekline, yaşa, cinsel 
oryantasyonuna, engelliliğine, fiziksel görünüşüne, vücut boyutuna, ırk ve dinine yönelik 
saldırgan ifadeleri veya aksiyonları içerir. Taciz; ayrıca kamusal alanlarda cinsel imgeler, 
kasıtlı şekilde korkutma, tehdit etmek, kişinin isteği olmaksızın takip etme, stalk yapma, taciz 
içeren fotoğraf çekme ya da kayıt alma, süreklilik içeren şekilde konuşmasını veya diğer 
etkinliklerini kesintiye uğratma, uygunsuz fiziksel temas ve istenmeyen cinsel ilgiyi de 
kapsar. Benzer kısıtlamalar yalnızca katılımcılar için değil aynı zamanda Red Bull FLICK 
turnuvasında ve sahnesinde yer alan veya yer alan kişilerle ilişkili tüm kişiler için de 
geçerlidir. Bu davranış kurallarını ihlal eden herkes, turnuva alanından dışarı çıkarılma ve 
muhtemel adli takibat da dahil olmak üzere, ceza alabilir. 
 
1.4.5. Oyun Dağıtıcısı veya ESIC Yasakları 
 
Red Bull FLICK Turnuva yönetimi, oyun dağıtıcısının yasakladığı oyuncuları, Red Bull FLICK 
Turnuvası’ndan reddetme hakkını saklı tutar. Ayrıca, ESIC yasakları dikkate alınacak ve ESL 
yasaklamalarına dahil edilecektir. CS:GO VAC yasaklamaları ise, yasaklamanın ardından 2 
yıl geçene kadar olmak üzere, özellikle dikkate alınacaktır. 
 
2. Red Bull FLICK Katılım Koşulları 
 
Red Bull FLICK turnuvasına katılabilmek için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekir 
 
2.1. Yaş Kısıtlaması 
 
Red Bull FLICK katılımcıları, CS:GO için 18 yaşını doldurmuş veya 18 yaşından büyük 
olmalıdır. Turnuvaya katılan takımlarda, yaş kuralına uymayan oyuncu tespit edildiğinde, 
takım ve takım sorumluları hakkında sahte belge ve bilgi ibraz etmek gerekçesiyle yasal 
işlem başlatılacaktır. Ayrıca oyuncu ve takım turnuvadan diskalifiye edilecektir. 
 
2.2. Katılımcılara Yönelik Bölgesel Sınırlamalar 
 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşından büyük olan her 
gerçek kişinin - resmi olarak yasaklı olmadığı sürece - geçerli bir steam hesabı beraberinde 
ESL Play hesabı ile online ve offline yarışmaya katılması için izin verilir 
 



2.3. Oyuncu Ayrıntıları 
 
Talep edildiğinde, oyuncuların tam adları, iletişim ayrıntıları, doğum tarihlerini, adreslerini ve 
fotoğraflarını içeren ama bunlarla sınırlı olmayan gerekli tüm bilgileri Red Bull FLICK Baş 
Hakemleri veya Red Bull yetkililerine göndermeleri gerekmektedir. 
 
2.4. Takma Adlar/Nickler 
 
Red Bull FLICK sırasında yapılan bir takma ad/nick değişikliği, yapılmadan önce yönetime 
bildirilmelidir. Takma adda sponsor etiketine izin verilmemektedir ve takma ad seçimi için 
genel davranış kuralları geçerlidir. Bunun ihlal edilmesi durumunda oyuncu ve/veya takım 
diskalifiye edilebilir. 
 
2.5. Oyun Hesapları 
 
Her oyuncunun oyun hesaplarını, ESL profillerine kayıt etmiş olması gerekmektedir. 
 
Steam ID: Counter-Strike: Global Offensive 
 
2.5.1. Yanlış Oyun Hesaplarıyla Oynama 
 
ESL profilinde kayıtlı oyun hesabından farklı bir oyun hesabı ile oynamak yasaktır. Yanlış bir 
oyun hesabı, oyuncu için bir ceza sebebi olabilir veya oynanmış bir maçın tekrarlanmasına 
neden olabilir. Söz konusu oyuncunun gerçekten maçı oynadığına dair yeterli kanıt varsa, bir 
ceza uygulanmayacaktır. 
 
2.6. Takım Hesapları 
 
2.6.1. Standartlar 
 
Takımı sembolize eden, takımla ilgili bir Logo, 
Takım Yetkilisi (bulunmaması durumunda, Takım Kaptanı yetkili sayılacaktır) 
Bir adet Takım Kaptanı 
 
2.6.2. Takım İsimleri 
 
Red Bull FLICK turnuvasında mücadele edecek takımının adı "CS ekibi" gibi herhangi bir 
uzantıya sahip olmayabilir. Takımın adı ve / veya olası bir isim sponsorundan oluşabilir. 
Karışıklığı önlemek için, sadece aynı disiplinde başka bir takım tarafından kullanılmayan 
adlara izin verilir. 
 
Takım isimlerinde; cinsiyete, kişinin cinsel kimliğine, ırkına, dinine yönelik hakaret 
saldırganlık, cinsellik ve küçük düşürücü ifadeler kullanılamaz. Bu şekilde kullanım tespit 
edildiğinde, takım adını değiştirmesi konusunda uyarılır ve takımın adını değiştirmesi 
sağlanır. Kurallara uymayan bir takım adı ile hiç bir takım Red Bull FLICK aşamalarında 
mücadele veremez. 



 
Takım İsimleri, Red Bull FLICK turnuvasının başlamasıyla birlikte artık değiştirilemez. 
 
3. Turnuva Kuralları 
 
3.1. Maç Medyası 
 
3.1.1. Zorunlu Demo Kaydı 
 
Tüm oyuncular maç boyunca PoV demo kaydı yapmak ve kayıtları en az 14 gün veya bir 
protesto açılana kadar tutmak zorundadır. Bir takım rakibinden maç bitiminden 10 dakika 
sonraya kadar rakibinden demo talebinde bulunabilir. 
 
3.2.1. Hile Suçlamaları 
 
Eğer bir takım, rakip takımının bir veya birden fazla oyuncusunu Red Bull FLICK 
turnuvasında hile yaptığından dolayı suçlar ise, suçlanan oyuncu açılan protestoya 72 saat 
içerisinde cevap vermeli ve ESL Maç sayfasına demoyu yüklemelidir. Suç protestosunda 
olması gerekenler; 
 

● Demo ve yükleme bağlantısı. 
● Oyuncu ismi ve ne çeşit hileden şüphelendiği (wallhack,aimbot...) 
● Demoda dikkat edilmesi gereken süreler ve neden dikkat edilmesi gerektiğini 

açıklanması 
 

Bu bilgilerin yer almadığı suçlamalar dikkate alınmayacaktır. 
 
4. Oyun Ayarları 
 
4.1. Haritalar 
 
Maçın best of ? sayısına göre aşağıdaki haritalar oynanacaktır. 

● aim_9h_ak 
● aim_glockon 
● aim_map 
● aim_map2_go 
● aim_redline 
● aim_deagle 
● aim_furiouz 
● csgo_aim_head2k 
● aim_aztec 
● aim_icemap 

 

 



4.2.1. Yasaklanmış Komut Dosyaları(Scripts) 
 
Genel olarak, tüm ekstra komut dosyaları, satın alma, değiştirme ve demo komut dosyaları 
dışında yasaklanmıştır. Yasaklanmış komut dosyaları için bazı örnekler aşağıda verilmiştir: 
 

● Jumpthrow 
● Stop shoot scripts (Use or AWP scripts) 
● Center view scripts 
● Turn scripts (180° or similar) 
● No recoil scripts 
● Burst fire scripts 
● Rate changers (Lag scripts) 
● FPS scripts 
● Anti-flash scripts or binding (snd_* bindings) 
● Bunny hop scripts 
● Stop sound scripts 

 
4.2.2. Overlay Ayarları 
 
Aşağıda belirtilen oyunun sağladığı overlay’ler dışında herhangi bir overlay kullanılması 
yasaktır. 
 

● cl_showpos 1 
● cl_showfps 1 
● net_graph 0/1 (aim almak konusunda yardımcı olması için kullanıldığı tespit edilirse 

takım uyarı alır.) 
 
4.2.3. A3D 
 
A3D (2.0) veya A3D'yi (2.0) simüle eden herhangi bir program, sürücü veya arabirim 
kullanılması kesinlikle yasaktır ve hile paragrafı uyarınca cezalandırılacaktır. 
 
4.3.4. Grafik Sürücüleri veya Benzeri Araçlar 
 
Oyunun harici grafik çözümleri değiştirilmesi veya diğer 3. parti programlarla değiştirilmesi 
kesinlikle yasaktır ve hile paragrafı uyarınca cezalandırılabilir. Ayrıca, sistemin kullanım 
oranını herhangi bir şekilde (örneğin, Nvidia SLI Display, Rivatuner Overlay) gösterecek her 
türlü overlay kullanımı yasaktır. 
 
4.3.5. Renk derinliği 
 
Her oyuncu Counter-Strike (32 bit) 'da en yüksek renk ayarıyla oynamalıdır, eğer oyuncu 
pencereli modda oynuyorsa masaüstünün de 32 bit ayarında olması gerekir. 
 
 
 



4.3.6. Özel Veriler 
 
Sadece steam eşyalarının değiştirilmesine izin verilir; sprite, skin,skor panolarındaki, 
crosshair değişiklikleri kesinlikle yasaktır; ayrıca sadece resmi modellere izin verilmektedir. 
Eğer bir oyuncu özel dosyalarla (modellerin dışında) oynarsa, oyuncu başına iki (2) minor 
ceza puanı verilecektir. Bir oyuncu özel modellerle oynarsa, oyuncu başına beş (5) minor 
ceza uygulanır ve rakibi maç tekrarı talebinde bulunabilir. 
 
4.3.7. Kişisel Ekipman Kullanımı 
 
Offline elemelerde oyuncuların kişisel ekipmanlarını (klavye, fare, kulaklık vs.) kullanmasına 
izin verilmez. Tüm oyuncuların eşit olmasını sağlamak adına, oyuncular cafe’lerde bulunan 
ekipmanlar ile oynamak zorundadır. Turnuva hakemlerinden izinsiz bir şekilde kendi 
ekipmanını kullandığı tespit edilen oyuncular diskalifiye edilecektir. 
 
4.4.1. Isınma Süresince Harita Kontrolü 
 
Yüklenme hataları, maç başlamadan önce kontrol edilmelidir (kutuların eksikliği, merdivenler 
vb.). Bunun yapılmaması ve maçın başlamasına izin verilmesi, her iki takımın da haritanın 
bulunduğu durumu kabul etmesi anlamına gelir ve maç bu ayarlar altında da devam eder. Bu 
gibi konularda yapılan protest ve şikayetler dikkate alınacaktır. 
 
4.4.2. Maç Sırasında 
 

● Herhangi bir duvar veya tavan içinden geçmek kesinlikle yasaktır, zemin içinden 
geçmek veya bir geçit olarak düşünülmeyen herhangi bir yerden geçmek kesinlikle 
yasaktır. 

● Sessizce bomba kurmak kesinlikle yasaktır. (bomba kurarken çıkan sesi kimsenin 
duyamayacağı şekilde bombayı kurmak) 

● Bombanın ulaşılamayacak bir yere kurulması kesinlikle yasaktır. Bir takım 
arkadaşından destek alarak ulaşabileceğiniz bir yerde bomba kurmak bu kuralın bir 
parçası değildir. Bir arkadaşının üzerinde durmaya genellikle izin verilir ancak harita 
dizaynına göre oyuncuların gözetleyebilmesinin mümkün olmadığı bir yeri 
gözetlemesi yasaktır. 

● Flash hatalarını kullanmak kesinlikle yasaktır. 
● Duvarların altından bomba atmak yasaktır fakat duvarların üzerinden bomba 

atılmasına izin verilir. 
● Haritada görünmeyen köşelerde oturmak ve beklemek yasaktır. 

 
4.5.3. Genel 
 
Genel olarak, oyundaki hataların kullanımı kesinlikle yasaktır. 
 
Turnuva yönergeleri, geriye dönük olarak, açıkça izin verilen hataların listesine daha fazla 
hata ekleme hakkını saklı tutar. 
 



4.6.1. Oyuncuların Düşmesi 
 

● Eğer bir oyuncu herhangi bir yarının birinci turunda ‘First Kill’ alınmadan düşerse 
oynanan yarı yeniden başlatılır. 

● Eğer bir oyuncu “First Kill” alındıktan sonra düşerse sunucu o an oynanan turun 
sonunda duraklatılacaktır. 

● Eğer bir oyuncu oyundan düşerse ve rakibi herhangi bir hasar almadan aynı tur 
içerisinde bilgilendirilirse, tur tekrar oynanacaktır. 

● Eğer bir oyuncu oyundan düştükten sonra geri dönmemişse ya da takım tarafından 
oyuncu değişikliği yapılmadıysa takım adminlerin değerlendirmesine göre “forfeit” 
kararı alabilir. 

 
4.6.2. Taraf Seçimi 
 
Taraf seçme hakkı knife round sonunda kazanan takıma aittir. 
 
4.7.1 ESL Wire Uyarıları 
 
ESL Wire Logout: Uyarı 
Kadroda oyuncunun gözükmemesi: Uyarı 
ESL Wire Olmaması: Diskalifiye 
Hatalı Ayarlar: Uyarı 
 
2 defa uyarı alan takımlar turnuvadan diskalifiye edilir. 
 
5. Sportmenlik Dışı Davranışlar 
 
Düzenli ve keyifli bir oyun için tüm oyuncuların sportif ve adil bir tutumu olması şarttır. Bu 
yaşanan olayın büyüklüğüne göre önce uyarı, sonra diskalifiye olarak ya da direkt olarak 
diskalifiye ile cezalandırılacaktır. En önemli ve en yaygın suçlar aşağıda listelenmiştir. 
Bununla birlikte, yönetim açıkça listelenmeyen sportmenlik dışı davranış türlerine ceza puanı 
verebilir. 
 
5.1.1. Maç Sonuçlarının Yanlış Aktarılması 
 
Bir takım maç sonuçlarını maç sayfasına yanlış girdiyse veya maç sonuçlarını tahrif etmeye 
çalışan diğer yollarla yakalanırsa, takım diskalifiye ediliri. 
 
Maç medyası, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm yüklemelerdir: Ekran Görüntüleri, ESL 
Anticheat dosyaları, demolar, modeller ve benzeri 
 
5.1.2. Hile Şüphesi 
 
Hileden şüphelenildiğinde ve söz konusu maç medyası sahte ise takım diskalifiye edilecektir. 
 
5.1.3. Ringer/Faker 



 
Her takım yetkilisi, kaptanı ve oyuncuları takım arkadaşlarının ringing (izin verilmemiş bir 
oyuncu ile oynama) veya yöneticileri/oyuncuları yanıltıcı hareketler yapıp yapmadığını 
bilmekle yükümlüdür. Bu tür bir aksiyondan tüm takım sorumlu tutulur. Belirlenmiş bir oyuncu 
yerine o oyuncuyu taklit etmek kaydıyla başka bir oyuncu oynatmak veya takıma kayıtlı 
olmayan oyuncu oynatmak ile uğraşan takım şampiyonadan diskalifiye edilir. Ayrıca bu 
hareketleri yapan oyuncular, 1 sene boyunca ESL Türkiye’nin düzenleyeceği hiç bir etkinliğe 
katılamaz. İhlali yapan oyuncusunu değiştirdiği takdirde ilgili takım bir sonraki şampiyonaya 
katılabilir. 
 
5.1.4. Yöneticileri ya da Oyuncuları Yanıltıcı Hareketler 
 
Rakip oyuncuları, yöneticileri veya Red Bull FLICK turnuvasına ilişkin herhangi birini 
kandırmaya yönelik herhangi bir girişim, takımın diskalifiye olmasına neden olabilir. 
 
5.1.5. Hile Kullanımı 
 
Hile kullanımı kanıtlandığı zaman, hileyi yapan kişi on iki (12) (ESL) ceza puanı verilecek ve 
iki (2) yıl boyunca ESL'deki tüm yarışmalardan men edilecektir. Takım müsabakalarında 
ekip, ayrıca Red Bull FLICK turnuvasının mevcut sezonundan diskalifiye edilecektir. 
Aşağıdaki programların kullanımı hileye ilişkin cezaların uygulanması ile sonuçlanır: 
Multihacks, Wallhack, Aimbot, Renkli Modeller, NoRecoil, No-Flash ve Ses değişiklikleri. 
Bunlar sadece örneklerdir, diğer programlar veya yöntemler hile olarak kabul edilebilir. 
 
 
 


