ALGEMENE VOORWAARDEN
(“ASPHALT 9: LEGENDS REGELBOEK”)
Vodafone 5G ESL Mobile Open (het “Toernooi”)
De organisator van dit toernooi is Turtle Entertainment GmbH, gelegen aan Schanzenstrasse
23, 51063 Keulen in Duitsland (de “organisator” of “ESL”).
Door deel te nemen aan dit toernooi erken je dat je begrijpt dat Vodafone enkel een
toernooisponsor is en dat Vodafone niet betrokken of verantwoordelijk is voor de uitvoering van
het toernooi.

1. Algemeen begrip van het regelboek
Het regelboek is een begeleidend document dat geldig is voor alle stadia van het toernooi. ESL
behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan het regelboek met of zonder
voorafgaande kennisgeving aan de spelers. ESL is de beslissende partij voor alle zaken en
geschillen die kunnen voorkomen en niet staan beschreven in dit regelboek.
Door deel te nemen aan dit toernooi erkent elke speler dat hij/zij deze officiële regels heeft
gelezen en ermee akkoord gaan gebonden te zijn aan de regels en aan de beslissingen van
ESL, die definitief en bindend zijn voor alle zaken die betrekking hebben op het toernooi. Het
toernooi is onderworpen aan deze officiële regels en alle van toepassing zijnde wetten en
voorschriften, waaronder zonder beperking naleving van alle wetten, voorschriften en regels die
verbonden zijn aan esports, het uitbetalen van de prijzen zoals hierboven genoemd,
kinderbescherming, belastingen en verzekeringen.

2. Privacy
Persoonlijke gegevens van spelers worden verzameld, verwerkt en opgeslagen voor de online
deelname aan de wedstrijd, de organisatie en de prijsuitreiking. De persoonlijke gegevens van
de speler worden opgeslagen tot 31-12-2019 volgens intern beleid of procedures om te voldoen
aan wettelijke eisen. Alle spelers zijn geïnformeerd dat Gameloft en ESl hun persoonlijke
gegevens verzamelen als gegevensbeheerders en met betrekking tot toepasselijke
privacywetten van elk deelnemend land.
Voor vragen over de rechten van jouw persoonlijke gegevens kun je contact opnemen met:
Gamelift via D
 ataProtectionSupport@gameloft.com
ESL via h
 ttps://account.eslgaming.com/privacy-policy

Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met derden, inclusief bedrijven binnen de
Vodafone Group, als je daarmee instemt. Alle persoonlijke gegevens die met derden worden
gedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met hun privacybeleid.

3. Toelatingseisen
3.1 Vereisten voor deelname
Om deel te nemen aan toernooien moet je aan de volgende eisen voldoen:
● Alle spelers moeten 16 jaar of ouders zijn.
● Als een speler in zijn land minderjarig is, maar ouder dan 16 jaar, hebben deze een
wettelijke voogd nodig om in te stemmen met het bijwonen van de finale.
● Alle spelers moeten geldige reisdocumenten hebben voor reizen naar de Milan Games
Week in Milaan, Italië voor de wereldfinale.
● Mag geen werknemer zijn of in dienst zijn van ESL, Gameloft of andere verbonden
partijen.
● Mag de afgelopen zes maanden geen werknemer of in dienst zijn geweest van ESL,
Gameloft of andere verbonden.
Als je niet aan deze eisen voldoet, wordt je ongerechtigd verklaard. In het geval dat een speler
die niet voldoet aan de vereisten kwalificeert via dit toernooi, verliest de speler het recht op de
kwalificatie en indien mogelijk zal de volgende hoogst gekwalificeerde speler zijn plaats
innemen.
3.2 Imitatie
Alle spelers moeten hun eigen accounts gebruiken. Spelers mogen niet deelnemen met
buitenlandse accounts of andere spelers aanmoedigen om dit te doen.
3.3 Account delen
Account delen is strikt tegen de regels en zal leiden tot een account ban in alle stadia van het
toernooi.
3.4 Apparaten
Voor alle online stadia van de competitie moeten alle spelers spelen op een mobiel apparaat
(smartphone of tablet). Emulators of andere software die het spel aanpast om via pc of andere
ongeautoriseerde apparaten te spelen zijn verboden. Voor alle online stadia van de competitie
zullen apparaten worden aangeleverd op de locatie.
3.5 Hoe deelnemen?
Dit zijn de stappen die elke speler moet volgen om deel te nemen aan de online qualifiers.:
1. Zorg ervoor dat je apparaat correct is verbonden met het internet en compatibel is
2. Download Asphalt 9: Legends via Google Play of de App Store
3. Start de Asphalt 9: Legends App
4. Voer je leeftijd en geslacht in
5. Accepteer de algemene voorwaarden

6. Log in op het spel
7. Verzamel 15 carrièrevlaggen om het Time-Limited Event te ontgrendelen
8. Meld je aan voor het Time-Limited Event en doe elke week mee!

4. Prijzengeld
Nadat de competitie is afgelopen, worden teamcaptains benaderd via de mail en moeten ze hun
bankgegevens of PayPal-informatie aan ESL doorgeven. Al het prijzengeld wordt uitbetaald
door ESL, op zijn laatst 90 dagen nadat het de finale van het toernooi is afgelopen. Het
prijzengeld is zoals vermeld, er zijn geen alternatieve prijzen; het is niet overdraagbaar, niet
onderhandelbaar en de winnaars zijn verantwoordelijk voor alle belastingen en kosten die van
toepassing zijn. Als een speler de juiste betalingsinformatie niet heeft en geen moeite doet om
dit te verhelpen, wordt het prijzengeld pas uitbetaald nadat dit is verholpen.
Uitwerking van het prijzengeld
Plaats

Prijs

1.

€14.000

2.

€7.000

3-4.

€4.000

5-8.

€2.000

9-16.

€1.000

5. Competitie
5.1 Gameversie
Alle spelers moeten de nieuwste versie van het spel Asphalt 9 installeren om deel te nemen aan
het toernooi. Updates moeten worden geïnstalleerd voordat het toernooi begint.
5.2 Patch
All online wedstrijden worden gespeeld op de patch die beschikbaar is op de live servers op het
moment van de wedstrijd.
5.3 Regelwijzigingen
ESL behoudt zich het recht voor om de regels in dit regelboek zonder nadere kennisgeving te
hervormen, te verwijderen of anderszins te wijzigen.
5.4 Geheimhouding

De inhoud van protesten, support tickets, discussies of andere correspondentie met ESL en
administrators worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Het publiceren van dergelijk materiaal
is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ESL.
5.5 Alcohol of andere psychoactieve middelen
Een wedstrijd spelen, ongeacht of deze online of offline is, onder invloed van alcohol of andere
psychoactieve middelen, ook als deze niet behoort tot strafbare stoffen, is ten strengste
verboden en kan leiden tot diskwalificatie.
5.6 Namen, symbolen en sponsors
ESL behoudt zich het recht voor om het gebruik van ongewenste namen en/of symbolen in hun
wedstrijden te verbieden. Wettelijk beschermde woorden of symbolen zijn over het algemeen
verboden tenzij de eigenaar toestemming geeft. Reclame of promotie van sponsors die
uitsluitend of algemeen bekend zijn met pornografie, drugsgebruik of andere volwassen thema’s
en producten zijn niet toestemming in de competitie.
5.7 Wijzigen van accounts
Spelers mogen hun accounts / accountnamen niet wijzigen als ze eenmaal begonnen zijn met
hun deelname aan de competitie. ESL kan in speciale gevallen besluiten om account- of
naamswijzigingen toe te staan.
5.8 Weigeren van deelname
ESL en Gameloft behouden zich het recht voor om de deelname van spelers te weigeren voor
het overtreden van de algemene voorwaarden.
5.9 Planning, stadia en indeling:
Stadium 1: Open Online Kwalificatietoernooien: Open spel in TLE-wedstrijden in de
Game-applicatie gescheiden door OS (iOS & Android)
●

●
●

Datums:
○ Beker 1: 10 juni - 16 juni (iOS)
○ Beker 2: 24 juni - 30 juni (Android)
○ Beker 3: 8 juli - 14 juli (iOS)
○ Beker 4: 22 juli - 28 juli (Android)
○ Beker 5: 29 juli - 4 augustus (iOS)
○ Beker 6: 5 augustus - 11 augustus (Android)
○ Beker 7: 12 augustus - 18 augustus (iOS)
○ Beker 8: 26 augustus - 1 september (Android)
Indeling: Tijd-Gelimiteerd Evenement (TLE)
Onbeperkte deelname en deelnemers die 16 jaar of ouder zijn.

●

●

●
●

Landen: alleen inwoners uit de volgende landen mogen deelnemen aan de
kwalificatieronden: Duitsland, het VK, Italië, Spanje, Albanië, Tsjechië, Griekenland,
Hongarije, India, Ierland, Malta, Nederland, Portugal, Qatar, Roemenië, Turkije, Egypte
Elk evenement en online kwalificatietoernooi staat op een van de volgende auto’s en
tracks
○ Auto’s: W Motors Lykan HyperSport, W Motors Fenyr Supersport
○ Tracks: Rome, Schotland, Caïro, San Francisco
Besturingssystemen: iOS, Android
Prijs: winnaars van elke beker kwalificeren zich voor de Grote Finale

Stadium 2: Kwalificatietoernooien op het evenement: Open spel in Career Mode Races binnen
de game-applicatie op live locaties
●

●
●
●

Evenementen:
○ ESL One Birmingham (31 mei - 2 juni)
○ ESL One Cologne (5 juli - 7 juli)
○ Gamescom (21 augustus - 24 augustus) - 20 augustus (Pers en vakbeursdag
van Gamescom) maakt geen deel uit van de kwalificatietoernooien
○ Milan Games Week (27 september)
Indeling: Career Mode Races
Onbeperkte deelnemers, maar elke speler van 16 jaar of ouder kan maximaal vijf keer in
één sessie racen
Prize: 1e en 2e plaats kwalificeren zich voor de Grote Finale

Stadium 3: Grote Finale:
●
●

De Grote Finale zal plaatsvinden op de Milan Games Week (28 september)
Deelnemers aan de grote finales zullen een speciaal regelboek ontvangen met verdere
details voor de grote finale

6. Spelersgedrag
6.1 Competitieve integriteit
Van spelers wordt verwacht dat zij zich te allen tijde op hun best gedragen. Oneerlijk gedrag
kan omvatten, maar is niet beperkt tot, hacken, uitbuiten, ringing en opzettelijk disconnecten.
Van spelers wordt verwacht dat ze sportief en eerlijk gedrag vertonen. ESL behoudt het
eindoordeel voor schendingen van deze regels.
6.2 Naleving
Spelers moeten te allen tijde de instructies van de toernooileiding volgen.
6.3 Haatspraak

Het is voor spelers verboden om taal te gebruiken die obsceen, beledigend, hatelijk,
bedreigend, racistisch of anderszins aanstootgevend is.
6.4 Weddenschappen
Wedden tijdens ESL-evenementen (door een speler, organisatie of namens iemand die
verbonden is aan de organisatie) is verboden. Deelnemers worden gediskwalificeerd voor het
toernooi en ontvangen een verbod van 6 maanden.

7. Communicatie en ondersteuning
7.1 Admins
Alle deelnemers moeten zich houden aan de beslissingen en regels van ESL, de organisatoren
van het toernooi, beheerders en scheidsrechters. Alle beslissingen zijn definitief, behalve in
gevallen waarin de mogelijkheid om in beroep te gaan duidelijk wordt vermeld.
7.2 Valsspelen
Elke vorm van valsspelen wordt niet getolereerd. Wanneer valsspelen wordt ontdekt, wordt de
betreffende speler onmiddellijk uit het toernooi verwijderd en 6 maanden lang uitgesloten van
alle wedstrijden. Spelers kunnen tijdens de duur van het toernooi worden gevraagd om
anti-cheat-software op hun apparaten te installeren. Voorbeelden van valsspelen omvatten,
maar zijn niet beperkt tot:
7.2.1 DDoSing
De verbinding van een andere deelnemer met het spel beperken of proberen te beperken door
een DDoS-aanval of op een andere manier.
7.2.2 Match Fixing
Poging om de resultaten van een wedstrijd opzettelijk te veranderen door de resultaten te
verliezen of anderszins proberen te beïnvloeden.
7.2.3 Software of Hardware
Software of hardware gebruiken om voordelen te verkrijgen die anders niet beschikbaar zijn in
het spel. Voorbeelden zijn, maar zijn niet beperkt tot, software van derden (niet-goedgekeurde
apps die het spel manipuleren), spelen op privé servers, gescripte aanvallen.
7.3 Diskwalificatie
ESL & Gameloft behouden zich het recht voor om organisaties en spelers te diskwalificeren.
Elke speler of organisatie waarvan wordt vastgesteld dat ze een bekende exploit gebruikt,
verliest zijn spel bij het eerste optreden van de exploit. Als blijkt dat de speler of organisatie een
andere bekende exploit voor een tweede keer gebruikt en het is vastbesloten dat dit expres is
gedaan, worden ze uit het toernooi verwijderd en uitgesloten van toekomstige evenementen.

8. Vrijgave
Door deel te nemen aan het toernooi, stemmen spelers ermee in om ESL en Gameloft vrij te
geven, te vrijwaren, te verdedigen en te behouden van alle claims, verwondingen, schade,
uitgaven of verliezen aan personen of eigendommen en / of aansprakelijkheden van welke aard
dan ook die op enigerlei wijze kan voortvloeien uit deelname aan het toernooi, waaronder maar
niet beperkt tot (i) elke voorwaarde waardoor het toernooi kan worden verstoord of beschadigd;
(ii) verliezen of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit deelname aan het toernooi.

