wTERMENI ȘI CONDIȚII
(“REGULAMENT ASPHALT 9: LEGENDS”)
Vodafone 5G ESL Mobile Open (“Competiția”)
Inițiatorul acestui turneu este Turtle Entertainment GmbH, din S
 chanzenstrasse 23, 51063 Köln
Germania (“Promoterul” ESL).
Prin participarea la acest turneu se ia la cunoștință faptul ca Vodafone este doar sponsorul
turneului și Vodafone nu este implicat în sau responsabil pentru operarea competiției.

1. Abordarea generală a Regulamentului
Următorul regulament este un document ghid valid pentru toate stagiile turneului. ESL își
rezervă dreptul de a efectua modificări asupra regulamentului cu sau fără înștiințarea
precedentă a jucătorilor. ESL este entitatea de luare a deciziilor în toate cazurile și disputele
care pot apărea și care nu sunt figurate în regulament.
Prin participarea în turneu, fiecare jucător ia la cunoștință că el/ea a citit aceste reguli oficiale și
este de acord să le urmeze împreună cu deciziile ESL, acestea fiind finale și cu caracter
obligatoriu în toate problemele care au de aface cu turneul. Turneul urmează aceste reguli și
toate legile și reglementările aplicabile inclusiv și fără restrângere conformarea cu toate legile,
reglementările și regulile legate de esports, plata premiilor menționate precedent, protecția
copilului, taxe și asigurări.

2. Date cu caracter personal
Datele personale ale jucătorului vor fi colectate, procesate și stocate pentru participarea în
meciurile online, organizare și livrarea premiilor. Datele personale ale jucătorului vor fi stocate
pana la data de 31.12.2019 în concordanță cu politica internă sau procedurile de răspundere la
cerințele legale. Toți jucătorii sunt informați ca Gameloft și ESL le vor colecta informațiile
personale drept Controlor de Date și urmând legile datelor cu caracter personal aplicablie în
fiecare țară participantă.
Pentru cereri legate de drepturile tale la informațiile personale vă rugăm să contactați:
Gameloft la DataProtectionSupport@gameloft.com
ESL la h
 ttps://account.eslgaming.com/privacy-policy
Datele personale pot fi distribuite cu acordul dumneavoastră către părți terțe care includ
companii din grupul Vodafone. Orice date personale distribuite către părți terțe vor fi procesate
în concordanță cu politicile de date cu caracter personal respective.

3. Cerințe de eligibilitate
3.1 Cerințe pentru participare
Pentru a participa la turnee, următoarele cerințe trebuie îndeplinite:
· Toți jucătorii trebuie să fie în vârstă de cel puțin 16 ani.
· Dacă un jucător este minor în țara de proveniență dar are peste 16 ani, acel jucător va avea
nevoie de un tutore legal care să își dea acordul pentru participarea in finală.
· Toți jucătorii trebuie să dețină documente de călătorie valabile pentru călătoria la Milan
Games Week, Milan, Italia, pentru finala mondială.
· Jucătorii nu au voie să fi fost un angajat al ESL, Tencent sau alte părți asociate cu
organizarea turneului în ultimele 6 luni.
Dacă aceste cerințe nu sunt îndeplinite, veți fi considerați ineligibili. În cazul în care un jucător
care nu îndeplinește toate cerințele se califică prin acest turneu, jucătorul va pierde dreptul la
calificare și, dacă este posibil, următorul jucător calificat îi va lua locul.
3.2 Schimbare de date în scop ilicit
Toți jucătorii sunt obligați să își folosească propriile conturi de joc. Jucătorilor nu le este permis
să participe folosind conturi din altă parte și nici să încurajeze alți jucători la acest lucru.
3.3 Împărțirea Contului
Împărțirea contului este strict împotriva regulilor și va conduce la blocarea contului în toate
stagiile turneului.
3.4 Dispozitive
Pentru toate fazele online ale competiției, toți jucătorii trebuie să joace pe un dispozitiv mobil
(smartphone sau tabletă). Emulatoarele sau orice alt software care modifică jocul pentru a fi
jucat pe PC sau al dispozitiv neautorizat sunt interzise. Pentru toate fazele competiției
dispozitivele necesare vor fi furnizate la locul desfășurării acesteia.
3.5 Cum să participați?
Aceștia sunt pașii pe care fiecare jucător trebuie să îi urmeze pentru a participa la calificările
online:
1. Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră este conectat corespunzător la internet și
este compatibil
2. Descărcați Asphalt 9: Legends de pe Google Play sau App Store
3. Porniți aplicația Asphalt 9: Legends
4. Introduceți vârsta & sexul
5. Acceptați termenii și condițiile
6. Autentificați-vă în joc
7. Colectați 15 career flags pentru a debloca modul Time-Limited Event
8. Înregistrați-vă pentru Time-Limited Event și concurați în fiecare săptămână!

4. Premiile în Bani
După finalul competiției, căpitanii echipelor vor fi contactați prin email și aceștia vor fi nevoiți să
furnizeze ESL-ului datele lor bancare sau informațiile de PayPal. Toate premiile în bani vor fi
plătite de ESL, în cel mult 90 de zile după finalizarea turneului. Premiile în bani sunt cele
menționate, nu există premii alternative; sunt netransferabile, nu pot fi negociate și câștigătorii
sunt responsabili pentru toate taxele și cheltuielile aplicabile. Dacă unui Jucător îi lipsesc
informațiile potrivite pentru plată și nu face eforturi pentru a îndrepta situația, premiile în bani nu
vor fi plătite până când situația nu este remediată.
Împărțirea premiilor în bani
Loc

Premiu

1.

€14.000

2.

€7.000

3-4.

€4.000

5-8.

€2.000

9-16.

€1.000

5. Competiția
5.1 Versiunea Jocului
Toți jucătorii trebuie să instaleze cea mai nouă versiune a jocului Asphalt 9 pentru a participa în
turneu. Update-urile trebuie să fie instalate înainte de începerea turneului.
5.2 Patch
Toate meciurile online vor fi jucate pe patch-ul prezent pe serverele live la momentul meciului.
5.3 Schimbări de Reguli
ESL își rezervă dreptul de a rectifica, îndepărta sau a schimba regulile descrise în acest
Regulament, fără înștiințare ulterioară.
5.4 Confidențialitate
Conținutul protestelor, ticket-urilor support, discuțiilor sau a oricărei altă corespondență cu ESL
și administratorii este considerată strict confidențială. Publicarea unor astfel de materiale este
interzisă fără acordul precedent în scris acordat de ESL.

5.5 Alcool sau alte droguri halucinogene
Jucarea unui meci, online sau offline, sub influența alcolului sau a altor droguri halucinogene,
inclusiv dacă acestea nu sunt printre substanțele pedepsibile, este strict interzisă și poate duce
la descalificare.
5.6 Nume, Simboluri și Sponsori
ESL își rezervă dreptul de a interzice folosirea numelor indezirabile și/sau a simbolurilor în
competițiile lor. Orice cuvânt sau simbol protejat legal este interzis în afara cazului în care
proprietarul își dă permisiunea de a fi folosit. Nu este permisă reclama sau promovarea
sponsorilor care sunt exclusiv sau considerabil cunoscuți pentru pornografie, droguri sau alte
teme adulte/mature și produse în conexiune cu liga.
5.7 Schimbarea conturilor
Nu este permis jucătorilor să schimbe contul/numele contului odată ce și-au început participarea
în ligă. ESL poate permite în cazuri speciale schimbarea contului sau a numelui contului.
5.8 Refuzul la Participării
ESL și Gameloft își rezervă dreptul de a refuza participarea oricărui jucător care încalcă termenii
și condițiile.
5.9 P
 rogram, Faze și Format
Faza 1: Open Online Qualifiers: Open play în meciuri TLE prin aplicația Jocului separate pe
sisteme de operare (iOS & Android)
● Datele :
○ Cupa 1: 10 Iunie - 16 Iunie (iOS)
○ Cupa 2: 24 Iunie - 30 Iunie (Android)
○ Cupa 3: 08 Iulie - 14 Iulie (iOS)
○ Cupa 4: 22 Iulie - 28 Iulie (Android)
○ Cupa 5: 29 Iulie - 4 August (iOS)
○ Cupa 6: 5 August - 11 August (Android)
○ Cupa 7: 12 August - 18 August (iOS)
○ Cupa 8: 26 August - 1 Septembrie (Android)
● Format: Time-Limited Event (TLE)
● Participare nelimitată & pariticipanți care au cel puțin 16 ani.
● Țări: Doar cei cu rezidență în următoarele țări pot participa în calificări: Germania, Regatul
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Italia, Spania, Albania, Republica Cehă, Grecia,
Ungaria, India, Irlanda, Malta, Olanda, Portugalia, Qatar, Romania, Turcia, Egipt
● Fiecare eveniment și calificare online se va ține pe unele dintre următoarele mașini și trasee:
○ Mașini: W Motors Lykan HyperSport, W Motors Fenyr Supersport
○ Trasee: Rome, Scottland, Cairo, San Francisco

● S
 isteme de operare: iOS, Android
● Premiu: câștigătorii fiecarei cupe se califică pentru Marea Finală
Faza 2: Calificările de la evenimente: Open play în Caree Mode Races prin aplicația jocului la
arenele live
● Evenimente:
○ ESL One Birmingham (31 mai – 2 iunie)
○ ESL One Cologne (5 iulie – 7 iulie)
○
Gamescom (21 august – 24 august) – 20 August (ziua vizitatorilor de presă și comerț) nu
face parte din calificările de la eveniment
○ Milan Games Week (27 Septembrie)
● Format: Career Mode Races
●
Participanți nelimitați, dar fiecare jucător poate participa la curse de cel mult 5 ori într-o
singură sesiune pentru participanții de cel puțin 16 ani
● Premiu: jucătorii de pe primul și al doilea loc se califică pentru Marea Finală
Faza 3: Mare Finală
● Marea Finală va avea loc la Milan Games Week (28 septembrie)
●
Participanților din Marea Finală le va fi prezentat un regulament dedicat specifcând detalii
suplimentare pentru Marea Finală

6. Conduita Jucătorului
6.1 I ntegritatea competitivă
Se așteaptă de la jucători ca aceștia să aibă cel mai bun comportament în orice moment.
Conduita nesportivă include, dar nu este limitată la, trișare, exploatare, ringing și deconectarea
intenționată. Se așteaptă de la jucători ca aceștia să prezinte corectidudine și sportivitate. ESL
menține unica putere de a judeca încălcarea acestor reguli.
6.2 Conformarea
Jucătorii trebuie să urmeze instrucțiunile administratorilor turneului în orice moment.
6.3 Discurs de Instigare la ură
Le este interzis jucătorilor să folosească orice tip de limbaj obscen, abuziv, răuvoitor, insultător,
amenințător, rasist, jignitor sau nedorit.
6.4 Pariuri
Plasarea pariurilor în timpul oricărui eveniment ESL (de către un jucător sau în numele oricărei
entitate asociate cu organizația) nu este permisă. Cei care iau parte la asta vor fi descalificați
din turneu și vor primi un ban de 6 luni.

7. Comunicare și suport
7.1 Administratorii
Toți participanții trebuie să adere la deciziile și regulile stabilite de organizatorii, administratorii și
arbitrii turneului. Toate deciziile sunt finale, în afara cazurilor unde opțiunea de a face apel la
decizie este limpede menționată.
7.2 Trișarea
Orice formă de trișare nu va fi tolerată. Când se descoperă că un jucător a trișat, acesta va fi
imediat eliminat din turneu și va primi un ban de 6 luni pentru toate competițiile. Jucătorilor le
poate fi cerut să instaleze software anti-cheat pe dispozitivele lor pe durata turneului. Exemple
de trișare includ, dar nu sunt limitate la:
7.2.1 DdoSing
Limitarea, sau încercarea de a limita, conexiunea la joc a unui alt participant printr-un atac
Distirbuted Denial of Service sau orice alt mod.
7.2.2 Aranajarea Meciurilor
Tentativa de a altera intenționat rezultatele unui meci prin pierderea intenționată a meciului sau
prin încercarea de a schimba rezultatele.
7.2.3 Software sau Hardware
Folosirea oricărui software sau hardware pentru a câștiga avantaje care nu sunt disponibile în
joc. Exemple includ, dar nu sunt limitate la, orice software terț (aplicații neaprobate care
manipuleaza jocul), jucarea pe servere private, atacuri scriptate.
7.3 Descalificarea
ESL & Gameloft își rezervă dreptul de a descalifica organizații și jucători. Orice jucător și
organizatie gasiți că folosesc o exploatare cunoscută vor pierde meciul la prima manifestare a
acesteia. Dacă jucătorul și organizația sunt găsiți că folosesc o altă exploatare pentru a doua
oară și este determinat ca aceasta a fost folosită intenționat, aceștia vor fi eliminați din turneu și
vor fi barați de la orice eveniment viitor.

8. Absolvire

Prin participarea la turneu, jucătorii sunt de acord să absolve, despăgubească, apere și să
mențină ESL și Gameloft nevinovați de la orice și toate reclamațiile, detrimentele, pagubele,
costurile sau daunele asupra persoanei sau proprietății și/sau răspunderilor de orice natură care
pot apărea in orice fel de la participarea în turneu, inclusiv fară limitare (i) orice condiție care
poate cauza ca turneul să fie întrerupt sau viciat; (ii) orice daune sau pagube de orice tip în
conexiune cu participarea la turneu.

