
VALORANT 2022 YAZ ETKİNLİĞİ

KURAL KİTAPÇIĞI



1.Etkinlik Kuralları ve Yapısı

1.1. Kurallar ve Değişiklikler

Katılan tüm oyuncular kuralları kabul etmiş sayılacaktır.GGTurkey ekibi

katılımcılara haber vermeden kurallarda değişiklik yapma, kuralı silme, tam

tersi yönünde değiştirme hakkını elinde tutmaktadır. GGTurkey ekibi

gerektiği durumlarda adil oyun anlayışını ve sportmenliği korumak için son

söz söyleme hakkını gizli tutar. Katılımcılar verilen kararlara itiraz edemezler.

1.2. Etkinlik Yapısı

Finale kadar çevrimiçi oynanacak bir etkinliktir. Her dereceden oyuncu

katılabilir. Ancak aşağıda belirtilen isim ve Riot hesap gereksinimlerini

karşılaması gerekir. Etkinliğin elemelerine katılan tüm oyuncuların belirtilen

saatte belirtilen etkinlik lobisinde bulunması zorunludur. Belirtilen saatten

sonra 15 dakikaya kadar beklenir, bu durumdan sonra organizatörün geç

kalan oyuncu hakkında karar alma yetkileri saklıdır.

2. Etkinlik Katılımcıları

2.1. Kayıtlar

Tüm oyuncular herhangi bir etkinliğe katılabilmek için kayıt kurallarına

uygun olmak zorundadır.

Takım kaptanı/menajeri tüm oyuncu bilgilerini eksiksiz bir şekilde

2022 Valorant etkinliği- GGTurkey adresinden kayıt formunu doldurarak

takım kaydını tamamlayabilir.

https://www.ggturkey.com/2022-valorant-turnuvasi/


2.2. Bölgesel Uygunluk

Etkinliğe katılan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet

etmesi gerekmektedir.

2.3. Oyun Hesabı Gereksinimleri

Oyuncular, sadece kayıt formunda belirtmiş oldukları ve yalnızca kendilerine

ait olan hesaplar ile etkinliğe katılım sağlayabilir. Başka bir oyuncunun

hesabıyla etkinlik de oynaması veya hesabını başka bir oyuncuya verip

etkinliği  oynatması yasaktır.

Etkinliğe katılım için;

⦁ VRL Türkiye 2. Split - Lig Aşaması

⦁ VCT EMEA CHALLENGERS

Ana etkinliklerde mücadele eden takımlar ve bu takımların yedekler dahil

tüm oyuncularının, ilgili lig yönetimlerinden mail aracılığı ile izin alması

gerekmektedir. Bu iznin GGTurkey yetkililerine ulaşması halinde, takımların

etkinlikte mücadele etmesi için bir engel bulunmamaktadır. Lig

yönetimlerinden alınan bir izin olmaması halinde ilgili takımlar, etkinlikte

mücadele edemezler. GGTurkey yetkililerine yukarıda belirtilen özel izin

durumları hakkında ulaşmak için mail adresi: info@ggturkey.com

3. Takımlar

3.1. Takım Adı,Oyuncu Adları ve Logo

Oyuncuların, resmi veya kişisel olarak herhangi bir bağlantıları bulunmayan

takım isimlerini, takım etiketlerini, oyuncu isimlerini ve takım logolarını

kullanmaları yasaktır. Oyuncuların herhangi bir bağlantısının bulunmadığı

takım, kurum, organizasyon, marka ve benzeri her tür kuruluşun adını



"takım adı" “oyun içi ad” veya ‘’logo’’ olarak kullanmaları yasaktır. Oyuncular

başka bir takımı, takımın oyuncusunun ismini kullanamaz, taklit edemez,

aşağılayıcı şekilde kullanamaz.  Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet ve cinsel yönelim

gibi herhangi bir ayrımcı unsurun,

alkol ürünlerinin ve benzeri kelimelerin oyuncu adı, takım adı veya logo

olarak kullanılmasına izin verilmemektedir. Kurallara uygun olmayan takım

adı, oyuncu adlarını ve logoları gizlemeye çalışmak adına sayı, şekil veya

harflerin yerini değiştirmek, farklı harf kullanmak ve kısaltma kullanmak da

yasaktır.

3.2. İsim Değişikliği ve Takım Bünyesi

Tüm takım isimleri, takım kısaltmaları, oyuncu isimleri ve takım logoları kayıt

aşamasında kontrol edilerek GGTurkey ekibi tarafından incelenecektir.

GGTurkey ekibi uygun bulmadığı, kurallara aykırı ve 3.marka içeren isimleri

red etme/değiştirme talebinde bulunabilir. Eğer ki takım ismi veyahut

oyuncu isim değişikliği olacaksa GGTurkey tarafına bilgi verilecek ve

takımın/oyuncunun adının değiştirilmesine izin verilecektir. Etkinlik

başladıktan sonra isim değişikliğine hiçbir durumda izin verilmemektedir.

Oyuncuların ve takımların, kayıtlar kapandıktan sonra takım adları,

tag(kısaltma) ve logolarında herhangi bir değişiklik yapılamaz, takımlar veya

oyuncular sponsor değiştirerek farklı bir takım bünyesine giremezler.

3.3. Aynı İsme Sahip Olan Takımlar

Etkinlik içerisinde aynı organizasyona ait birden fazla farklı takım yer alıyor

ise takım isimleri farklı olmak zorundadır. (Örnek: Takım A - Takım A

Akademi)



4. Kadro Gereksinimleri
4.1. Kadro Genişliği

Her takımın 1 adet yedek oyuncu ve 1 adet koç hakkı mevcuttur. Kadrolar bu

kişilerle birlikte maksimum 7 kişiden oluşabilmektedir. Her takımın tüm

etkinlik süresince, takımın başlangıç sırasındaki beş oyuncuyu (“As”) tutması

gerekir. takımlar, 1 (bir) adet yedek oyuncu ekleme hakkına sahiptir.

GGTurkey ekibi, eksik kadrolu tüm takımları diskalifiye etme hakkına

sahiptir.

4.2. Minimum Kadro Gereksinimleri

As oyuncuları ve bir as yerine geçen herhangi bir yedek, tüm etkinliklere

katılmak için hak kazanmış olmalıdır. Takımlar tüm etkinlik süresince

minimum kadro şartına uymak zorundadır. Herhangi bir anda bir takımın

kadrosu dört oyuncunun altına düşerse, takım, GGTurkey hakemleri

tarafından bu sayı altına düşme izni verilmediği sürece, takım diskalifiye

olacaktır.

4.3. Yedekler

Takım koçları da yedek oyuncular gibi as kadroya dahil olabilmekte ve

gerekli durumlarda oyuncu olarak etkinlik de mücadele edebilmektedir.

Takımlar, yedek oyuncu değişikliklerini ve eklemelerini maç başlangıcından

15 dakika önce hakemlere bildirerek yapmalıdırlar.

4.4. Takım Kaptanı

Her takım çevrimiçi kayıt işlemini tamamlarken bir oyuncuyu takım kaptanı

olarak atamalıdır. Takım kaptanı, GGTurkey yetkilileri ile yapılan tüm takım

iletişiminden sorumlu olacaktır. GGTurkey yetkilileri, takım kaptanıyla

yapılan iletişime, takımın tüm oyuncuları ile iletişim kurulmuş gibi

güvenebilirler. Bir takım, etkinlik sırasında takım kaptanı değiştiremez.



4.5. Kadro Bildirimleri

Etkinlik maçları süresince bir yedek, sadece oyunlar arasında bir as yerine

geçebilir. Etkinlik maçı süresince, oyuncular taraf değişimi sırasında

değiştirilebilir. Etkinlik maçı sırasında, tüm oyuncu değişiklikleri, önceki

etkinliğin oyunu bitiminden en az beş dakika önce etkinlik maçına oyununa

yedek olarak katılacağını GGTurkey yetkililerine bildirilmelidir. Eğer ki maç

esnasında yedek oyuncunun maça alınması gerekiyorsa bu duruma

GGTurkey hakemleri karar verecektir. GGTurkey yetkilileri,bu isteğin bu

etkinlik kurallarına uygunluğuna göre, bir oyuncuyu ekleme veya çıkarma

isteğini onaylama veya reddetme hakkını saklı tutar.  GGTurkey yetkilileri

ayrıca, gelecek herhangi bir etkinlik de herhangi bir takım tarafından

GGTurkey yetkililerine iletilen kadro değişiklikleri farklı takımlara duyurma

hakkını saklı tutar. Kayıtlı oyuncunun değişikliğini yapma hakkı  GGTurkey

yetkililerinin kararındadır. Talep yerine getirilmek zorunda olmamakla

birlikte,  GGTurkey yetkililerin takdirine bırakılmıştır.  GGTurkey burada

oyuncu deneyimini ve iyi niyeti göz önünde bulundurulacaktır.

5. Etkinlik Yapısı
5.1. Etkinlik Yapı Terimleri

Üç Maçlık Seri (BO3): Üç Maçın en iyisi, oynanan üç maçın ikisinin

kazanılması.

Çift eleme sistemi: Bir takımın iki kez yenilmesi sonucu elenmesinin esasa

dayandığı eleme sistemidir. Bir kez yenilen takımlar kaybedenler turundan

(losers chart) finale çıkmak için tekrar mücadele ederler.



5.2. Format

Bütün maçlar BO3 şeklinde ilerleyecektir. Sadece Final BO5 oynanacaktır.

TAKIM A Fikstür' de üst tarafta olan takım

TAKIM B Fikstür' de alt tarafta olan takım

TAKIM B: sistem tarafından oyun kurucu olarak belirlenmiştir.

TAKIM A: kaptanından başlayarak; kaptanlar chat'e tek tek yazarak

yasaklanacak ve oynanacak haritaları belirleyip, taraflarını seçerler.

Buna göre aşağıdaki adımları takip ediniz:

BO3 (Best-of-Three):

TAKIM A 1 adet harita yasaklar. / TAKIM B 1 adet harita yasaklar.

TAKIM A 1. oynanacak haritayı seçer. / TAKIM B taraf seçer.

TAKIM B 2. oynanacak haritayı seçer. / TAKIM A taraf seçer.

TAKIM A 1 adet harita yasaklar. / TAKIM B 1 adet harita yasaklar.

Sona kalan harita, 3. harita olarak kullanılır.

Hakemler lobiyi kurup ilgili tarafa geçer ve diğer oyuncuları lobiye davet

eder.

BO5 (Best-of-Five):

TAKIM A 1 adet harita yasaklar. / TAKIM B 1 adet harita yasaklar.

TAKIM A 1. oynanacak haritayı seçer. / TAKIM B taraf seçer.

TAKIM B 2. oynanacak haritayı seçer. / TAKIM A taraf seçer.

TAKIM B 1. oynanacak haritayı seçer. / TAKIM A taraf seçer.

TAKIM B 2. oynanacak haritayı seçer. / TAKIM A taraf seçer.

Fikstür' de üst tarafta(A) olan takım 3.cü haritayı seçer. Diğer takım da(B)

tarafı seçer.

Hakemler lobiyi kurup ilgili tarafa geçer ve diğer oyuncuları lobiye davet

eder.



5.3. Harita Havuzu

Etkinlik şu haritalarda oynanacaktır;

● Bind ● Haven ● Icebox ● Fracture

● Split ● Ascent ● Breeze ● Pearl

(*Yalnızca final ’de

kullanabilir.*)

5.4. Lobi Ayarları

Hakemler aracılığıyla lobiler kurulup başlatılacaktır

Hakemler kendi GGTurkey Valorant hesaplarından giriş yapacaktır.

Takım kaptanı, hakemin GGTurkey hesabına arkadaşlık isteği atacaktır.

Oyuncular hakemin kurduğu lobiye davet edilecektir.

Takım koçları varsa koç bölümünde olması gerektir.

Gözcüye sadece ve hakem girebilecektir.

Takım kaptanları hakemlerle iletişim durumunda kalmalıdır.

Lobi ayarlarında sadece etkinlik modu ve uzatmalar açık olacaktır.

6. Maç İşleyişleri ve Kuralları

6.1. Online Maçlarda Kurulum ve Oyuncu Sorumlulukları

Tüm oyuncuların özellikle takım kaptanının, etkinliğe kayıt sürecinden

itibaren discord sunucumuza katılmış olup,duyuruları takip etmesi gerekir.



6.2. Gecikme Süresi

Bir maça gecikme süresi 15 dakika olarak belirlenmiştir. Etkinlik maçına

zamanında gelmemek, hükmen mağlubiyetle sonuçlanır

6.3. Maçı Yeniden Başlatma ve Teknik Problemler

Tüm oyuncular hem donanım hem de ağ ile ilgili kendi teknik sorunlarından

sorumludur. Maçlar, herhangi bir oyuncunun bağlantısı kesildiğinde yeniden

başlatılmayacaktır. Sorunların oyun veya oyunun oynandığı platform

üzerinde çok 15 sayıda oyuncuyu etkilediği bir durumda etkinlik hakemi

tarafından nasıl ele alınacağına karar verilecektir.

6.4. Teknik Duraklatmalar

Tüm takımların bir haritadaki karşılaşmayı teknik duraklatma kapsamında

en fazla 5 dakika durdurma hakkı vardır. Oyuncu, karşılaşmayı durdurma

sebebini önceden veya durdurma talebinde bulunduktan hemen sonra

etkinlik hakemine bildirmelidir. Bir takımın aynı haritada karşılaşmayı 1’den

fazla kez durdurmasına veya 5 dakikalık süreyi aşmasına izin verilmez.

Duraklatma süresinin dolmasının ardından ve/veya teknik sorunun

çözülmesinin ardından, iki tarafın da hazır olduklarına dair hakemlerle

iletişimde olması ve bunun ardından duraklatmanın kaldırılması ile birlikte

maça devam edilmesi gerekmektedir. Duraklatmaları yalnızca, duraklatmayı

alan takım kaldırabilir. Rakip takımın hazır olduğuna dair etkinlik

hakemlerinden onay gelmeden, duraklatmayı alan takım bu duraklatmayı

kaldıramaz. Duraklatmayı kaldırmak isteyen takımların etkinlik hakemleri ile

iletişime geçmesi ve onay alması zorunludur. 5 dakikalık duraklatma süresi

dolmuş olsa dahi, hakem onayı gelmeden duraklatmayı açmak kesinlikle

yasaktır. Rakip takımın hazır olduğuna dair onay gelmeden duraklatmayı

kaldıran ve maça devam eden ekipler, BO3 formatındaki karşılaşmalarda ise

yalnızca oynanan haritada hükmen mağlup sayılırlar.

6.5. Taktiksel Duraklatma (Mola)

Takımlar her harita için 2 kere 60 saniyeyi aşmayacak şekilde Taktiksel Mola

kullanabilir. 60 saniyelik süre, oyun içi duraklama zamanlayıcısı başladığında



başlayacaktır. Molalar oyun için duraklatma sistemi ile alınır. Haritanın

uzatmaya gitmesi durumunda her takım ek bir mola hakkına daha sahip

olur.

6.6. Koçlar

Takımda bir koç bulunuyorsa koç, Etkinlik kapsamında düzenlenen çevrimiçi

karşılaşmalarda, takımına eşlik edebilir ve yalnızca her bir maçın Ajan ve

Harita seçimi sürecinde, molalarda, devre aralarında oyuncularla konuşabilir.

6.7. 4v5 Oyun

Bir takımın maça başlamaya hazır sayılması için 5 oyuncusunun da hazır

olması gerekmektedir, 5 kişi olarak mücadeleye başlayamayacak ise teslim

olmak zorundadır. Eğer oyun esnasında bir oyuncu oyundan düşerse ve

teknik mola hakları varsa oyuncuyu bekleyebilirler;eğer ki teknik mola

hakları yoksa yedek oyuncuyu maça sokma taleplerini hakeme bildirmeleri

gerekir. Yedek oyuncu bağlanamıyorsa 4v5 oyuna izin verilmeyecektir.

6.8. İzleyiciler

Oyun lobisine sadece takımların ilk beş oyuncusunun ve takım koçunun

girmesine izin verilir. Her ne sebeple olursa olsun, oyun lobisine izleyici

alınmayacaktır. Bu kurala istisna olarak etkinlik hakemleri lobide izleyici

kısmına istedikleri zaman katılabilirler.

6.9. Canlı Yayın

Oyuncuların oynadıkları karşılaşmalarda yayın açması durumunda, yayın

sebebiyle ortaya çıkabilecek tüm durumların sorumlulukları oyuncuya aittir

ve oyuncular yalnızca GGTurkey hakem ekibinden izin alarak yayın

açabilirler. GGTurkey hakem ekibinden izin alınmasının ardından açılan

yayınlar içerisinde, etkinlikte bulunan herhangi bir şahsa veya takıma kötü

söylemde bulunma; kişi, kurum kuruluş veya oluşuma hakaret içerikli

konuşmak yasaktır. Tespiti halinde söylemi gerçekleştiren kişi ve takımı,

etkinlikten diskalifiye edilir. Açılan bu yayınlarda, yayın gecikme süresi

minimum 180 saniye olmalıdır. Aksi durumlarda ghosting vb. ortaya



çıkabilecek tüm durumlar, oyuncunun sorumluluğundadır. Hiçbir maç,

izleyici modu kullanarak yayınlanamaz.

Eğer bir maçın yayını etkinlik organizatörleri tarafından yapılıyorsa, oyuncu

olarak veya izleyici modunda bu maçın yayınını yapmak yasaktır.

(*Oyuncular 180 saniye (3 dk.) gecikme ile kişisel yayınlarını açabilirler.

Açılan yayınlarda kesinlikle “#Digiage #OyunlaGelecek #GGTurkey #Magfi

” hashtag’leri atılmalıdır. Gecikme koymadığı takdirde etkinlikten elenmiş

sayılır.*)

6.10. Maç sonuçları

Her takım, bir maçın sonundan itibaren beş (5) dakika içinde maç sonucuna

itiraz etmek için hakemler ile temas kurma olanağına sahiptir.

Bir takım bir maçın sonucu hakkında şikâyet başvurusunda bulunduğu

takdirde, hakemler şikâyeti değerlendirmek üzere, ilgili maçın detaylı

incelemesini gerçekleştirir.

Hakemler, ilgili takımların sundukları belgeler ve kanıtlara dayalı olarak,

şikâyeti reddedebilir veya şikâyeti kısmen veya tamamen haklı bulabilir.

6.11. Bağlantı Kopmaları

Bağlantı kopması durumunda aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

Maç, istem dışı bir şekilde kesintiye uğradığı takdirde (örneğin, sunucularda

çökme)

Hakemler, aynı ayarlar ile yeni bir maç başlatma veya maçın galibini (ve nihai

sıralamayı) belirleme olanağına sahip olacaktır.

Maçın istemli olarak kesintiye uğraması durumunda, kendi isteğiyle

bağlantıyı kesen oyuncu diskalifiye olacaktır.

Maçta oyunculardan bağımsız yaşanacak kopma sonucunda kopma

yaşanmadan önce var olan oyuncular hakemler maçın isteğe bağlı olarak mı

yoksa istemsiz bir şekilde bir kesintiye uğradığına kendi Mutlak takdirine

bağlı olarak karar vermeye yetkilidir.

Katılımcılar kendi cihazları, altyapıları, yazılımları ve diğer etkenlerinden

sorumludur. Bir oyuncunun internet veya cihaz sorunları yaşamasından



dolayı maç yeniden başlatılmayacaktır. Oyuncunun bağlantısı koparsa ve

oyun sistemi tekrar bağlanmasına izin veriyorsa maça tekrar katılabilir.

Oyuncunun sistemsel olarak kendi eylemi olmadan bağlantısının kopması

durumunda takım kaptanı hakem ile iletişime geçmesi zorunludur. Hakem

kendi değerlendirmesi ve kararı ile 3-5 dakika teknik duraklatma hakkı

tanıyabilir (tanıması zorunlu değildir).

6.12. İletişim

Takım Kaptanlarının GGTurkey Discord sunucusunda yer alması,

ggturkey.com Discord profil senkronizasyonunu yapmış olması

gerekmektedir.

Etkinliğe kayıt olan her oyuncunun kayıt formunda vermiş olduğu mail

adresinin kontrolünden kendisi sorumludur.

Discord üzerinden gruplara özel açılmış #duyuru kanalı ana iletişim

kanallarından biri olarak kabul edildiğinden oyuncuların Discord’da duyuru

ve ilgili kanalları takip etmesi gerekmektedir. Ek iletişim gerekliliğinde

sadece takım kaptanları GGTurkey maçın hakemi ile iletişime geçebilir.

6.13. Etkinlik Karşılaşması Sırasında Oyuncu Değişikliği

Bir haritadan fazla oynanan Maçlarda (örn. üç haritalık maçlar veya beş

haritalık maçlar) takımlar mevcut as kadrodaki oyuncuları harita arasında

yedeklerle değiştirebilir. Bunu yapabilmek için takımın, bir önceki oyun sona

erdikten sonra, harita arası içerisinde hakemlerden onay alması gereklidir.

Harita arası başladıktan sonra 5 dakika içerisinde bu bilgilendirmenin

yapılması zorunludur. Aksi taktirde, 5 dakikanın ardından takımlar, harita

arası içerisinde de oyuncu değiştirme hakkına sahip olmayacaktır. Bir

oyuncunun harita esnasında oyundan kopması ve belirlenen duraklatma

süresi boyunca geri gelememesi durumunda takım, maça eksik olarak

devam etmek durumundadır. Devam eden bir maç sırasında oyuncu



değişikliği veya yedek oyuncunun bir maça dahil olma durumu

bulunmamaktadır.

Harita aralarında oyuncu değişikliği yapabilmek için ise, kadroya dahil olacak

oyuncunun etkinlik kayıtları sırasında takımın ana kadrosunda veya yedek

oyuncusu olarak yer almış olması zorunludur. Takım ana kadrosunda veya

yedek oyuncularında bulunmayan oyuncular, hiçbir şekilde bu gibi

durumlarda kadroya dahil olamazlar.

7. Etkinlik Takvimi

Kayıt bitişi: 22 Ağustos

Fikstür duyurulması: 22 Ağustos

23.08.22 | 17:00 – 20:00 = GRUP 1 – Ön Elemeler

23.08.22 | 21:00 – 00:00 = GRUP 1 – Çeyrek Finaller

24.08.22 | 17:00 – 20:00 = GRUP 1 – Yarı Finaller

24.08.22 | 21:00 – 00:00 = GRUP 1 – Final

25.08.22 | 17:00 – 20:00 = GRUP 2 – Ön Elemeler

25.08.22 | 21:00 – 00:00 = GRUP 2 – Çeyrek Finaller

26.08.22 | 17:00 – 20:00 = GRUP 2 – Yarı Finaller

26.08.22 | 21:00 – 00:00 = GRUP 2 – Final

27.08.22 | 17:00 – 20:00 = GRUP 3 – Ön Elemeler

27.08.22 | 21:00 – 00:00 = GRUP 3 – Çeyrek Finaller

28.08.22 | 17:00 – 20:00 = GRUP 3 – Yarı Finaller

28.08.22 | 21:00 – 00:00 = GRUP 3 – Final

29.08.22 | 17:00 – 20:00 = GRUP 4 – Ön Elemeler

29.08.22 | 21:00 – 00:00 = GRUP 4 – Çeyrek Finaller

30.08.22 | 17:00 – 20:00 = GRUP 4 – Yarı Finaller

30.08.22 | 21:00 – 00:00 = GRUP 4 – Final

08.09.22 | 12:00 – 00:00 = FİNAL GRUBU – Çeyrek Finaller

09.09.22 | 12:00 – 21:00 = FİNAL GRUBU – Yarı Finaller

09.09.22 | 21:00 – 00:00 = FİNAL GRUBU – PlayOFF



10.09.22 | 12:00 – 17:00 = FİNAL GRUBU – Finaller

8. Genel Davranışlar
8.1. Profesyonellik Tutumu

Tüm takımlar ve takım üyeleri her zaman için kişisel ahlak ve sportmenlik

için en yüksek standartlara uymak zorundadır.Takım üyelerinin,diğer

rakiplerle,GGTurkey yetkilileriyle,etkinlik organizatörleri

ile,medyayla,sponsorlarla,katılımcılarla ve taraftarlarla etkileşimlerinde

profesyonel ve sportmen davranışlar sergilemesi gerekir.

8.2. Yaptırımlar

Bu kuralların ihlali Etkinlik Organizatörünün takdirine bağlı olarak

yaptırımlara neden olacaktır.İhlallerle ilgili tüm kararlar tamamen Etkinlik

Organizatörünün ve GGTurkey yetkililerinin takdirindedir.

8.3. Tarihler

Etkinliğe katılan oyuncular,takım üyeleri GGTurkey tarafından her elektronik

spor sezonunda açıklanan karşılaşma planlamasına uygun olarak resmi

müsabakaların gerçekleştirileceği tarihlerde müsabakalara katılmak

zorundalardır.

9. Tamamen Yasak Olan Davranışlar
9.1. Hile

Oyuncu ve takım üyelerinin etkinlikte gerçekleştirilen oyunun sürümünün

herhangi bir şekilde farklı yazılımlarla modifiye etmeleri yasaktır.Her türlü

hile içeren cihazlara,programlara,el işaretlerine,cep telefonu ekran

koruyucuları hile sayılacaktır.

9.2. Rekabeti Anlaşmaya Çevirmek



İki veyahut daha fazla oyuncunun rakip oyuncularla birlikte avantaj sağlayıp

üst tura geçmek amacıyla rekabetçi oyunun anlaşmasına uyulmaması,

Etkinlikte sağladığımız ödülü haksız bir şekilde elde etmek için bir anlaşma

yapılması,

Etkinlik katılımcılarının rüşvet/ödül vs. durumlar için bilerek yenilgiye

uğraması ve bunu teşvik ettiği durumlarda diskalifiye uygulanıp oyuncular

GGTurkey etkinliklerine bir daha katılamayacak üzere yasaklanmış

bulunmaktadır.

9.3. Kumar Ve Bahis Oynanması

Etkinlik oyunlarının herhangi bir oyununu veya bileşenlerini içeren oyunlar

GGTurkey bütünlüğüne ve kamu güvenine ciddi bir tehdit oluşturabilir.

Takım üyelerinin herhangi bir etkinlik oyunlarına bahis koymamaları veya

bunlar üzerinden kumar oynamaları tamamen yasaktır.

9.4. Fiziksel Ve Sözlü Tehdit/Davranış Uygunsuzluğu

Bir etkinlik katılımcısı çevrimiçi,fiziksel etkinliklerde,röportajlarda,GGTurkey

iletişimi sırasında,etkinliğin gerçekleştirildiği oyun hakkında ki iletişiminde

saldırgan,hakaret içeren,karalayıcı,iftira niteliğinde,aşağılayıcı,

müstehcen,ayrımcı,tehdit edici,uygun olmayan ve kaba bir dil kullanamaz.

Etkinlik katılımcıları birbirlerinin görüş farklılıklarını saygılı bir şekilde,

şiddete,tehditlere veya korkutmalara (fiziksel veya sözlü) başvurmaksızın

sorunlarını hakemlere iletmeleri gerekir. Herhangi bir GGTurkey etkinliğinde

şiddete asla izin verilmez.

9.5. İstismar

Kasıtlı olarak herhangi bir oyun içi hatayı avantaja çevirmek için

kullanmak,karşılaşmayı oyunbozanlık amaçlı duraklatmak vb. durumlar

istismar olarak kabul edilir.

9.6. Taciz/Cinsel Taciz



Durum fark etmeksizin sistematik,dışlanmaya yönelik bu davranışların

tekrarlanması,amaç kişinin onurunu dışlamak/onur zedelemek için yapılan

davranışların hepsi yasaktır. Hoş karşılanmayan,kişisel sınırların çiğnendiği

cinsel münasebetlerde tacize uğrayan kişinin beyanı esastır.Cinsel

tehdit/zorlama veyahut cinsel talep karşılığında etkinlikte öne geçme

tekliflerinde sıfır tolerans söz konusudur.Oyuncular GGTurkey etkinliklerine

bir daha katılamayacak üzere yasaklanmış bulunmaktadır.

9.7. Uyuşturucu Ve Alkol Kullanımı

Bir etkinlik katılımcısı herhangi bir etkinlikte veya GGTurkey  organizatörüne

ait ya da kiralanan etkinlik alanlarında herhangi bir etğinliğe katılırken

uyuşturucu veya alkol gibi kontrollü maddelerin

kullanımı,bulundurulması,dağıtılması,satılması veya bu şekilde kontrol

edilen maddelerin etkisinde olması kesinlikle yasaktır. Bir etkinlik katılımcısı

tarafından izinsiz kullanımı olan veya reçeteli ilaçların bulundurulması

yasaktır.Reçeteli ilaçlar sadece reçete edildiği kişi tarafından ve reçete

edildiği şekilde kombinasyon ve miktarlarda kullanılabilir.Reçeteli ilaçlar

sadece reçete edildikleri durumu tedavi etmek için kullanılabilir ve bir

Etkinlik Oyununda performansı artırmak için kullanılamaz. Her etkinlik

katılımcısının bu kuralın ihlal edildiği durumlarda hakemlerine bildirim

yapması gerekir.

9.8. Rüşvet/Hediye

Hiçbir etkinlik katılımcısı etkinliğin sonucunu etkilemek için

oyuncular,hakemler,diğer katılımcılar,GGTurkey yetkilileri,organizatörler

veyahut etkinlik ile bağlantılı kişilere rüşvet,hediye,para vb. durumları teklif

edemez. Edildiği takdirde diskalifiye durumu söz konusudur.

9.9. Ayrımcılık Ve Aşağılama

Etkinlik katılımcıları ırk,ten rengi,etnik,ulusal veya sosyal köken,cinsiyet,

dil,din,politik ve diğer görüşler doğum ya da başka bir sebep,cinsel yönelim

veya başka bir nedenle herhangi bir kişi,grubun veya ülkenin



saygınlığını,itibarını veya bütünlüğünü incitemez;ayrımcı ya da aşağılayıcı bir

dil kullanamaz veya hareket edemez.

Normalde davranış uygunsuzluğu olarak ele alabiliyor olsak da dikkat

etmemiz gereken ince hususlardan birisidir.

9.10. Etkinlik Alanına Müdahale

Etkinlik alanında hiçbir katılımcı,seyirci stüdyo ekipmanlarına müdahele

edemez,zarar veremez. Zarar verdiği,karışıldığı takdirde o anki olay gidisati ve

hakemin kararını ele alarak maç kaybı,ceza puanı veyahut uzaklaştırma

yaptırımı uygulanır.

9.11. İletişim/İletişim Cihazları/Teknolojik Cihazlar

Etkinlilere başlamadan önce tüm teknolojik cihazların kaldırılması gerekilir.

Katılımcılar maç esnasında hiçbir şekilde mesaj/e-posta/sosyal medya

paylaşımı yapamazlar.

Katılımcıların iletişimi tamamen kendi takımı ve GGTurkey hakemleri ile

kısıtlanmıştır.Belirlenen harici iletişim kurulduğunda ve maç esnasında

teknolojik cihazlara erişim sağlandığında maç kaybı uygulanacaktır.

9.12. GGTurkey Hükümlerine Karşı Gelme

Herhangi bir etkinlik katılımcısı hakemlerimize,ekibimize,GGTurkey

yetkililerin kararlarına karşı gelemez,verilen kararların hepsine uyulmak

zorundadır.Tüm kurallar GGTurkey ekibi tarafından değiştirebilir,uygulanan

cezalar değiştirebilir.

9.13. Gizlilik

Yapılan itirazlar, itirazlar sırasında kullanılan dosyalar ve hakemler tarafından

iletilen dosyalar, tartışmalar, etkinlik yetkilileri ve hakemler ile olan

konuşmalar, sesli iletişim ve bunlar dahil olmak üzere bunlar harici tüm

dökümantasyonlar gizli niteliktedir. Bu sayılan tüm kayıtların ve

materyallerin GGTurkey yönetiminin yazılı izni olmadan yayınlanması

yasaktır. Katılımcı bu kaynakları ifşa etmeyeceğine, yayınlamayacağına ve



dışarıya aktarım veya kayıt altına alım yapmayacağına etkinliğe katılımıyla

birlikte taahhüt verir. Aksi senaryoya sebep olan katılımcı hakkında hukuki

işlem başlatılması hakkı ve oyuncunun/takımın etkinlikten ve etkinlik

yetkilileri tarafından diğer etkinliklerden men edilmesi hakkı mevcuttur.

9.14. Gerekli Belgeler

Kayıt olan kişilerin kayıtlarını eksiksiz ve doğru olarak doldurması zorunludur.

Yanlış veya aldatıcı olması durumunda diskalifiye işlemi uygulanmaktadır.

Ödül gönderimleri ile ilgili kazanan takımlardan ad-soyad, ikamet adresi,

telefon numarası, TC kimlik no ve IBAN numarası bilgileri istenecektir.

Ödüller

Toplam ödül havuzu : 50.000₺

Takım 1 : 25.000₺

Takım 2 : 15.000₺

Takım 3 : 10.000₺

● Ödüller oyunculara gönderilmeden önce vergilendirmeler ve masraflar

çıkartılarak taraflara iletilecektir.

● Ödüller 60 iş günü içerisinde gönderilecektir.


