KURALLAR VE ŞARTLAR
(“ASPHALT 9: LEGENDS KURAL KİTAPÇIĞI”)
Vodafone 5G ESL Mobile Open (“Turnuva”)
Bu turnuvanın düzenleyicisi Schanzenstrasse 23, 51063 Köln Almanya'da bulunan Turtle
Entertainment GmbH'dir (“Düzenleyici” veya “ESL”)
Bu turnuvaya katılarak, Vodafone'un sadece bir turnuva sponsoru olduğunu ve Vodafone'un
turnuvanın işleyişinde yer almadığını veya sorumlu olmadığını anladığınızı kabul edersiniz.

1. Kural Kitapçığı
Aşağıdaki kural kitapçığı, turnuvanın tüm aşamaları için geçerli olan bir rehber belgedir. ESL,
oyunculara haber vererek veya vermeyerek kural defterinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
ESL, bu kural kitabında yazılmamış olan ve oluşabilecek tüm durumlarda ve anlaşmazlıklarda
karar veren merciidir..
Turnuvaya katılarak her oyuncu, bu resmi kuralları okuduğunu kabul eder ve turnuvaya ilişkin
tüm konularda son ve geçerli kararı veren ESL’in kararlarına bağlı kalmayı kabul eder. Turnuva
bu resmi kurallara ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasalara, düzenlemelere ve sporlara
ilişkin kurallara, yukarıda belirtilen şekilde ödüllerin ödenmesine, çocuk koruma politikasına,
vergilendirmeye ve sigortaya dahil olmak üzere geçerli tüm yasa ve düzenlemelere tabidir.

2. Gizlilik
Oyuncu kişisel verileri online maçlara katılım, organizasyon ve ödül teslimi için toplanacak,
işlenecek ve saklanacaktır. Oyuncu kişisel bilgileri yasal gereklilikleri cevaplamak için
31.12.2019 tarihine kadar iç politikalara veya prosedürlere göre saklanmaktadır. Tüm oyuncular,
Gameloft ve ESL'in kişisel bilgilerini Veri Denetleyicileri olarak, katılan her ülkenin geçerli gizlilik
yasalarına göre toplayacağı konusunda bilgilendirilir.
Kişisel bilgilerinize ilişkin haklarınızla ilgili herhangi bir istek için, lütfen:
Gameloft ile DataProtectionSupport@gameloft.com üzerinden
ESL ile https://account.eslgaming.com/privacy-policy adresinden iletişim kurun.
Kişisel veriler, onay vermeniz durumunda Vodafone Grubu içindeki şirketler de dahil olmak
üzere üçüncü şahıslarla paylaşılabilir. Üçüncü şahıslarla paylaşılan tüm kişisel veriler gizlilik
politikalarına uygun olarak işlenecektir.

3. Kayıt & Uygunluk
3.1 Katılım şartları
Turnuvalara katılabilmek için, aşağıdaki şartları yerine getiriyor olmalısınız:
●
●
●
●
●

Tüm oyuncular en az 16 yaşında olmalıdır.
Bir oyuncu ülkesindeki reşit yaşının altında ancak 16 yaşından büyükse, finallere
katılımlarını onaylamak için yasal bir vasiye ihtiyaç duyacaklardır.
Tüm oyuncular, dünya finalleri için Milan Games Week, Milano, İtalya seyahatleri için
geçerli seyahat belgelerine sahip olmalıdır.
Katılımcı ESL, Gameloft veya diğer ilişkili tarafların çalışanı veya sözleşmeli çalışanı
olmamalıdır.
Son 6 ay içerisinde ESL, Gameloft veya diğer ilişkili tarafların istihdamı altında
olmamalıdır.

Bu gereklilikleri karşılamıyorsanız katılım için uygun bulunmuyor sayılacaksınız. Gereklilikleri
yerine getirmeyen bir oyuncunun bu turnuvada dereceye girmesi durumunda, oyuncu hakkını
kaybeder ve eğer şartları yerine getiriyor ise hakkını bir sonraki sıralamadaki oyuncuya
devreder.
3.2 Taklit Etme
Tüm oyuncular kendi hesaplarını kullanmalıdır. Oyuncuların başka hesaplarla katılması veya
diğer oyuncuları bunu yapmaya teşvik etmesi yasaktır.
3.3 Hesap Paylaşımı
Hesap paylaşımı kesinlikle kurallara aykırıdır ve tespit edilmesi durumunda turnuvanın tüm
aşamalarında hesabın yasaklanmasına yol açacaktır.
3.4 Cihazlar
Yarışmanın tüm online aşamalarında, tüm oyuncuların bir mobil cihazda (akıllı telefon veya
tablet) oynaması gerekir. Emülatörler veya oyunun PC üzerinden oynanmasını sağlayan
yazılımlar ve diğer yetkisiz cihazlar yasaktır. Turnuvanın tüm offline aşamaları için, alanda
verilen cihazlar kullanılacaktır.
3.5 Nasıl katılırım?
Online elemelere katılmak için her oyuncunun izlemesi gereken adımlar:
1. Cihazınızın internete düzgün bağlandığından ve uyumlu olduğundan emin olun.
2. Asphalt 9: Legends uygulamasını Google Play veya App Store’dan indirin.
3. Asphalt 9: Legends uygulamasını başlatın.
4. Yaşınızı ve cinsiyetinizi girin.
5. Kural ve şartları kabul edin.
6. Oyuna giriş yapın.
7. Limitli-Zamanlı Etkinlik modunu açmak için 15 kariyer bayrağı toplayın.

8. Limitli-Zamanlı Etkinliklere kayıt olun ve her hafta yarışın!

4. Ödül Havuzu
Turnuva sona erdikten sonra, takım kaptanlarına e-posta yoluyla ulaşılacak ve banka verilerini
veya Paypal bilgilerini ESL'e göndermeleri gerekecektir. Tüm para ödülü, turnuva finalinin
tamamlanmasından en geç 90 gün sonra ESL tarafından ödenecektir. Para ödülü belirtildiği
gibidir, alternatif bir ödül yoktur; devredilemez, pazarlık yapılamaz ve kazananlar, yürürlükteki
tüm vergi ve giderlerden sorumludur. Eğer bir oyuncu gerekli ödeme bilgisini eksik gönderirse
ve bunu düzeltmek için çaba sarf etmezse, ödül parası düzeltme yapılana kadar
ödenmeyecektir.
Ödül Havuzu Dağılımı
Sıralama

Ödül

1.

€14.000

2.

€7.000

3-4.

€4.000

5-8.

€2.000

9-16.

€1.000

5. Turnuva
5.1 Oyun sürümü
Turnuvaya katılmak için tüm oyuncular Asfalt 9 oyununun en yeni sürümünü yüklemelidir.
Turnuva başlamadan önce güncellemeler yapılmış olmalıdır.
5.2 Yama
Tüm online maçlar, maç sırasında canlı sunucularda mevcut olan yamalar üzerinde
oynanacaktır.
5.3 Kural Değişikliği
ESL, oyunculara haber vererek veya vermeyerek kural defterinde değişiklik yapma hakkını saklı
tutar.
5.4 Gizlilik

İtiraz biletlerinin içeriği, destek biletleri, tartışmalar veya ESL ve yöneticilerle yapılan diğer
yazışmalar kesinlikle gizli tutulur. ESL’in yazılı izni olmadan bu tür içeriklerin yayınlanması
yasaktır.
5.5 Alkol veya diğer psikoaktif ilaçlar
Alkol veya diğer psikoaktif ilaçların etkisi altında, online veya offline turnuvada olması
farketmeksizin, bir maç oynamak cezalandırılabilir maddeler arasında olmasa da kesinlikle
yasaktır ve oyuncunun diskalifiye olmasına neden olabilir.
5.6 İsimler, Semboller ve Sponsorlar
ESL, yarışmalarında istenmeyen isimlerin ve / veya sembollerin kullanılmasını yasaklama
hakkını saklı tutar. Sahibinden izin alınmadıkça yasal olarak korunan kelimeler veya semboller
genel olarak yasaktır. Lig ile bağlantılı olarak pornografi, uyuşturucu kullanımı veya diğer
yetişkin temaları ve ürünleri ile tanınan sponsorların reklam veya tanıtımına izin verilmez.
5.7 Hesap Değişimi
Oyuncular, lige katıldıktan sonra hesapları / hesap adlarını değiştiremez. ESL özel durumlarda
hesap / isim değişikliklerine izin vermeye karar verebilir.
5.8 Katılımın Reddedilmesi
ESL ve Gameloft, şartlar ve koşulları ihlal eden herhangi bir oyuncunun katılımını reddetme
hakkını saklı tutar.
5.9 Takvim, Aşamalar ve Format:
Aşama 1: Açık Online Elemeler: Oyun uygulamasının içerisinde Limitli-Zamanlı Etkinliklerde
açık eleme maçları (iOS & Android)
●

●
●
●

●

Tarihler:
○ Turnuva 1: Haziran 10 - Haziran 16 (iOS)
○ Turnuva 2: Haziran 24 - Haziran 30 (Android)
○ Turnuva 3: Temmuz 08 - Temmuz 14 (iOS)
○ Turnuva 4: Temmuz 22 - Temmuz 28 (Android)
○ Turnuva 5: Temmuz 29 - Ağustos 4 (iOS)
○ Turnuva 6: Ağustos 5 - Ağustos 11 (Android)
○ Turnuva 7: Ağustos 12 - Ağustos 18 (iOS)
○ Turnuva 8: Ağustos 26 - Eylül 1 (Android)
Format: Limitli-Zamanlı Etkinlik (LTE)
Sınırsız katılım & 16 yaşından büyük katılımcılar
Ülkeler: Yalnızca aşağıda bulunan ülkeler elemelere katılabilir: Almanya, İngiltere, İtalya,
İspanya, Arnavutluk, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, İrlanda,
Malta, Hollanda, Portekiz, Katar, Romanya, Türkiye, Mısır.
Her etkinlik ve online eleme aşağıdaki araçlardan ve pistlerden birinde olacaktır.

●
●

○ Araçlar: W Motors Lykan HyperSport, W Motors Fenyr Supersport
○ Pistler: Rome, Scotland, Cairo, San Francisco
İşletim sistemleri: iOS, Android
Ödül: Her turnuvanın birincisi Büyük Finaller’e katılmaya hak kazanır.

Aşama 2: Etkinlik Elemeleri: Canlı etkinlik alanlarında uygulama içerisinde Kariyer Modu
Yarışlarında açık eleme maçları
●

●
●
●

Etkinlikler:
○ ESL One Birmingham (Mayıs 31 - Haziran 2)
○ ESL One Cologne (Temmuz 5 - Temmuz 7)
○ Gamescom (Ağustos 21 - Ağustos 24) - Ağustos 20th (Gamescom basın ve
ziyaretçi günü) etkinlik elemesinin bir parçası değil
○ Milan Games Week (Eylül 27)
Format: Kariyer Modu Yarışı
Sınırsız katılımcı, ancak 16 yaş ve üstü katılımcılardan her oyuncu, bir oturumda en fazla
beş kereye kadar yarışabilir
Ödül: 1. ve 2. sıralamaya giren oyuncular Büyük Finaller’e katılmaya hak kazanır.

Aşama 3: Büyük Finaller:
●
●

Büyük Finaller Milan Games Week’te gerçekleşecektir (Eylül 28)
Büyük Final katılımcılarına, Büyük Final için daha ayrıntılı bilgi veren özel bir kural kitabı
sunulacaktır.

6. Oyuncu Davranışları
6.1 Rekabetçi Bütünlük
Oyuncuların her zaman en iyi şekilde davranmaları beklenir. Adaletsiz davranış, bunlarla sınırlı
olmamakla birlikte, hile, istismar, farklı oyuncu oynatma ve kasıtlı olarak oyundan çıkmayı
içerebilir. Oyuncuların iyi bir sportmenlik ve dürüst oyun sergilemesi beklenir. Bu kuralların
ihlalleriyle ilgili olarak ESL tek hükmü elinde bulundurur.
6.2 Uyumluluk
Oyuncular her zaman turnuva yönetiminin talimatlarını takip etmelidir.
6.3 Nefret Söylemi
Oyuncuların müstehcen, küfürlü, nefret dolu, hakaret içeren, tehdit edici, ırkçı veya rahatsız
edici veya sakıncalı herhangi bir dil kullanmaları yasaktır.
6.4 Kumar ve Bahis

Herhangi bir ESL etkinliği sırasında bahis yapmak (bir oyuncu, organizasyon tarafından veya
organizasyonla ilişkili herhangi biri adına) yasaktır. Bu bahislere katılanlar turnuvadan diskalifiye
edilecek ve 6 aylık yasaklama alacaklar.

7. İletişim ve Destek
7.1 Adminler
Tüm katılımcılar ESL kararlarına ve kurallarına, turnuva organizatörlerine, yöneticilere ve
hakemlere uymak zorundadır. İ tiraz etme seçeneğinin açıkça belirtildiği durumlar hariç, tüm
kararlar kesindir.
7.2 Hile
Hilenin hiçbir şekline tolerans gösterilmeyecektir. Oyuncunun hile yaptığı tespit edilirse, Oyuncu
veya takım derhal diskalifiye edilir ve turnuvadan çıkarılır ve 6 ay boyunca etkinliklere
katılmaktan yasaklanır. Oyunculardan, cihazlarına turnuva süresince anticheat yazılımı
yüklemeleri istenebilir. Hile örnekleri arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, şunlar bulunur:
7.2.1 DDoS
Başka bir katılımcının oyun bağlantısına DDoS yani Dağıtılmış Hizmet Reddi saldırısında
bulunup bağlantısını sınırlamak veya sınırlandırmaya çalışmak.
7.2.2 Maç Ayarlama
Kasten kaybederek veya başka bir şekilde sonuç veya sıralamaları etkilemeye veya
değiştirmeye çalışmak.
7.2.3 Yazılım veya Donanım
Oyun içinde mevcut olmayan avantajları elde etmek için herhangi bir yazılım veya donanım
kullanmak. Örnekler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir 3. parti yazılım
(oynanışı etkileyen onaylanmamış uygulamalar), özel sunucularda oynama, komut dosyasıyla
yapılmış saldırılar bulunur.
7.3 Diskalifiye
ESL & Gameloft takımları ve oyuncuları diskalifiye etme hakkını saklı tutmaktadır.Bilinen bir
suistimali kullanan herhangi bir takım, suistimalin ilk ortaya çıkması üzerine hükmen mağlup
sayılırlar. Takımın ikinci defa bilinen başka bir istismar kullandığı tespit edilirse ve bilerek
yapıldığı belirlenirse, etkinlikten çıkarılır ve gelecekteki etkinliklerden men edilir.

8. İbra
Turnuvaya katılarak, oyuncular herhangi bir iddia, yaralanma, zarar, harcama veya kişiye bağlı
zarara ve/veya mesuliyete, bunlarla sınırlı olmamak üzere turnuvaya katılmaktan dolayı ortaya
çıkabilecek olan (i) turnuvanın aksamasına veya bozulmasına neden olabilecek herhangi bir
nedenden dolayı; (ii) turnuvaya katılımla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek her türlü kayıp veya

ziyan için ESL'i ve Gameloft'u ibra etmeyi, tazmin etmeyi, savunmayı ve sorumlu tutmamayı
kabul eder.

