
 نحوه برگزاری 

 نفر ذخیره( 1نفر ثابت +   5باشند. )نفره می  6تیم ها 

و نتیجه   پردازندبه رقابت باهم می  تیم  32 باشدآبان می  2و   1که  مرحله مقدماتیابتدا در  

 . کندآن تیم های برنده و بازنده را مشخص می 

رنده سکت چپ  تیم های بو  ست براکتتیم های بازنده سمت را مرحله حذفی برای  سپس

دهند و  و کل تیم های برنده باهم مسابقه می کل تیم های بازنده  سپس  گیرندبراکت قرار می 

مرحله براکت داخل  بعد از اتمام ثبت نام و هر ) .رسندبراکت بهم می  در وسط در انتها

  شود(آپدیت می  و سایت  دیسکورد

باشد )بعد از اتمام ثبت نام روز و ساعت دقیق  می  21:00و  18:00عت زمان برگزاری سا

 (گردداعالم می از طریق دیسکورد  مچ های تیم شما  

 قوانین 

توسط فرد ثبت نام کننده مطالعه   دیبا  طیو شرا  نی قوان یهنگام ثبت نام در مسابقات، تمام + 

ثبت نام به   ل یتکم همچنین تمامی اعضای تیم باید قوانین رو مطالعه کنند.  شود. دییو تا

 . دباشمی  ن یقوان ی موافقت با تمام   یمعنا

+ شرکت در این مسابقه برای افراد ساکن خارج از ایران مقدور نیست و در صورت مشاهده 

 شود.فرد خاطی از تیم حذف می 

باشد و در صورتی که پلیر روی سرور  می )دلیل این قانون فقط برابری پینگ پ.ن +  

باشد، مانعی برای حضور وی   90و سرور اروپا دارای کف پینگ  60ترکیه دارای کف پینگ  

 نیست( 

+ تمامی هماهنگی های تورنومنت با شخص لیدر تورنومنت انجام خواهد شد لذا لیدر و  

 ت باخبر شوند.بازیکنان موظف به ارتباط مستمر با هم هستند تا از اخبار مسابقا



 + بعد از پرداخت مبلغ ثبت نام، تا آخر مسابقه امکان لغو ثبت نام و استرداد وجه وجود ندارد. 

تواند برای تیمی که هنگام ثبت نام اعالم شده بازی کند و بعد از ثبت نام  هر پلیر فقط می + 

 د.تیم بازیکن وجود ندار  به هیچ وجه امکان تغییر

پذیر آبان( امکان  1بندی) عد از ثبت نام فقط تا روز قرعه کشی گروهکنان تیم ب+ تغییر بازی

 باشد. می 

  م یت لیدر توسط  بازیکنان  رییدر مراحل تغ ایو  ه یکه در هنگام ثبت نام اول ییها اکانتتنها + 

عنوان    چیبه ه یم یت هیچ توانند در مسابقات شرکت کنند و ی به برگزارکنندگان اعالم شده م

 خود را وارد مسابقات کند. ست ی خارج از ل کنیبازتواند ی نم

 تواند در مسابقه شرکت کند. + هر پلیر فقط با یک تیم می 

دو  های  در یاما در صورت توافق ل باشدمی  هی مسابقات سرور ترک  یسرور انتخاب شده برا+ 

 د. استفاده کنن آلمان از سرور  توانندی ها م م یت، داور تاییدو  م یت

  م یت ی آمادگ با حضور در دیسکورد، ،یقبل از شروع باز قهی دق 30 ست یابی مها   م یت لیدر + 

  ندر زما  یلیدرکه   یهماهنگ باشد. در صورت  ی باز اعالم کند و با داور   یباز ی خود را برا

  به آنها یاقه یدق 10و حداکثر مهلت زمان    م یتذکر به ت کی  اعالم شده حاضر نشد، داور

 رسد.ی م   انیبه پا فیحر م یبه نفع ت جه یعدم حضور، نت دهد و باز در صورت  ی م

در   ی م یاگر ت ملحق شوند. ی باز یبه الب  شی اعضا یمهلت دارد که تمام  قهیدق 10 م یهر ت+ 

کرده مهلت   ریکه تاخ یم یبه ت  قه یدق 5ملحق نشد، داور با   یباز ی زمان ذکر شده به الب

به   ی باز جهی توسط داور، نت ط یشرا  یو بررس دین نشدن با صالح د ی دهد. در صورت جو ی م

 .گرددی تمام حاضر در مسابقه اعالم م  م ینفع ت 

  ی انیپا ق یاست که اگر در دقا نی ا ط ی شرا ی داور و بررس دیمنظور از صالح د پ.ن :  

  ا یو  یشدن باز  ستهب  ل یمترقبه از قب ریمشکالت غ کنان یهر کدام از باز  یبرا ن، یمهلت جو



  3 الی 2مهلت دادن  یی توانا  یآمد داور باز شی پ ی نترنتیقطع اتصال به سرور و مشکالت ا 

دو  هر  ی عادالنه و برا ی باز یاجرا یاول برا یاضافه دقیقه  5 افزون بر ی ا قه یدق ی ا قهیدق

از   ه یمثال اگر چند ثان  ی که برا ست ی معنا ن نی بد هاعالم شد  یباشد. مهلت های دارا م را  م یت

با توجه   یالبته اگر داور باز  ست؛ یکننده بازنده بازریتاخ  م یرسد و تی م   انیمهلت حاضر به پا

خطا شده و از عمد زمان را    نیعمد مرتکب ا کننده از   ریتاخ  م یمتوجه شود که ت طی به شرا

بدون دادن    ،یاز ب  یشده برا نییبعد از زمان تع قهیدق 10 تواند راس وقت یکند م  یتلف  م 

 را اعالم کند(   یباز جه یوقت اضافه، نت 

و    یخاط  م یت  یعمد( موجب اخطار برا ریغ ا ی) عمد  یم یتوسط ت  چی استفاده از هر نوع گل+ 

 خواهد شد.  یبازنده باز ی خاط  م یاتفاق، ت ن یا شود. در صورت تکرار ی م  ی باختن راند جار

و هرگونه   ی در هر شبکه اجتماع ،برگزاری م ی به شرکت کنندگان و ت ی احترام ی هرگونه ب+ 

 شود.ی م  ی خاط  یرهایموجب اخطار و سپس موجب حذف پل  ، یبرنامه ارتباط 

لیدر   د یبا صالح د ،یکن یباز  ایو    م یتوسط ت یبرگزار م یت یبرا ی ساز هیهر گونه حاش + 

 شود.  یم  یخاط   م یت پلیر یا م ی، موجب حذف مستقتورنومنت

 . را ندارد  ریی، امکان تغ یبرگزار  م یاعالم شده توسط تو ساعت  روز  +

رضایت تیم حریف و  را دهد، با  ی باز زمان رییدر خواست تغ یم یت  کهیدر صورتپ.ن : 

 است.  رییقابل تغ یباز زمان   ،ییاجرا م یت م یو تصم  د یصالح د

تواند   یم  م یسرگروه هر ت د، یآ ش یپ  یاخالل و مشکل  یل یاگر به هر دل  ی انجام باز ن یدر ح + 

 کند. اعتراض خود را به داور اعالم    بعد و حداکثر تا شروع زمان راند  یبعد از اتمام راند جار

باشد، لذا هرگونه اتهام و   یم  یبرگزار م یثبت نام در مسابقات به منزله اعتماد کامل به ت+ 

در مسابقات و   جینتا  ر ییخاص جهت تغ یم یبا ت  ی بر همکار یاعتراض به برگزار کنندگان مبن 

 از مسابقات خواهد شد. یخاط   م یموجب حذف کامل ت  یدر باز یناعدالت  جادیا



سر   دیها  نبا  م یاعتراض به عهده داور مسابقه خواهد بود و ت جهینت ارهدرب یینها م یتصم + 

 .را اتخاذ کنند یم ی تصم ی خود و بدون هماهنگ

 ضبط شده( و توضیحات کامل ارائه دهید. + در صورت داشتن اعتراض، باید سند )فیلم 

یا   bandicamکنیم حتما از نرم افزار های سبک رکورد مانند  پ.ن : پیشنهاد می  

OCAM   استفاده کنید. چراکه در صورت وجود اعتراض در مورد شما در صورت نداشتن

خواهد  شوید و مسئولیت اتهام وارده به شما با خودتان رکورد از بازی خود دچار مشکل می 

 بود.

  یبه منظور اخالل در اجرا ایداور واقع نشود و   دییمورد تا  ی می که اعتراض ت یدر صورت + 

 . حق اعتراض را نخواهد داشت تا آخر مچ،معترض   م یباشد، ت یباز

  شی ها تعداد اخطار که یدر صورت  نالی در طول مسابقات از روز اول ثبت نام تا ف کنیهر باز+ 

 برسد، از ادامه مسابقات حذف خواهد شد. 3به عدد 

 کنید:جرائمی که به ازای هربار انجام آن اخطار دریافت می  -

 + و... علیه بازیکنان یا تیم برگزاری18استفاده از الفاظ رکیک، نژادپرستی،  – 1

 تاخیر های بی مورد و مداوم برای جوین شدن به بازی  – 2

 اعتراضات بی دلیل و پیاپی به منظور متشنج کردن جو تورنومنت  – 3

 تاخیر در ارسال فایل ها و ریکورد ها برای داوران  – 4

 جرائمی که با یکبار انجام دادن آنها بصورت مستقیم از تورنومنت حذف خواهید شد :  -

 حاشیه سازی برای تیم برگزاری در شبکه های مجازی و در پخش زنده – 1

 بازی کردن بازیکنی در دو تیم  – 2

 mossدستکاری و ادیت فایل  – 3



 

 

 تعیین مپ 

باشد که قبل از شروع بازی با حضور داور و لیدر دو تیم  + تعیین مپ، بصورت حذف مپ می 

 شود.انجام می 

دومین مپ را   Bکند. سپس تیم مپ را حذف می  4ابتدا اولین مپ از   Aنحوه انجام : تیم 

  Bمپ باقی مانده و تیم  1کند. حاال تنها مپ سوم را حذف می  Aکند. سپس تیم حذف می 

 تواند ساید اتک یا دیفند را برای تیم خود انتخاب کند می 

با قرعه  کند را در ابتدا داور د و شروع به حذف مپ شبا Aپ.ن : اینکه کدام تیم  

 گذارد.دهد و از روند کار الیو می می کشی از طریق سایت بصورت آنالین انجام  

 استارتری

قطع شد،   یارتباطش با سرور باز ایشد و  ینترنتیدچار مشکالت اتا اتمام راند اول  ی ریاگر پل

منظور لیدر تیم باید به داور اعالم  . بدون بدهد استارت مچ را ری تواند در خواست ی او م م یت

 شوندکند و در صورت تایید داور هردو تیم از بازی خارج می 

استارت مچ را بدهد و فقط تا اتمام راند اول  تواند درخواست ری بار می  1هر تیم در هر مچ 

 فرصت درخواست وجود دارد.

همانند راند قبل   ستیبای م  رهیو غها   جنتیانتخاب ها مثل ا  یشده، تمام  استارتی در راند ر 

 د. در آن وجود ندار رییباشد و امکان تغ 

  15مسابقات   یملحق شدن به الب  یبرااستارت ی بعد از در خواست ر م یحداکثر مهلت هر ت 

 کند.ی م  افت یمذکور اخطار در م یت  ریباشد و در صورت تاخی م  قهیدق



 استارت فنی ری

استارت  باشد و جزو فرصت های ری بازی می استارت فنی در صورت وجود باگ از طرف ری 

 تیم ها بحساب نمیاد. 

بایست از باگ فیلم گرفته و به داور  در صورت وجود هرگونه باگ داخل مچ بازیکن مذکور می 

 .استارت خواهد شدنشان داده سپس با تایید داور مچ ری 

به منظور اخالل   کنینشود و باز دییتا ی باگ توسط داور باز نی که  ا  یدر صورت پ.ن : 

  ان یشود و به پا یتا انتها باز د یراند با خارج شود،  ی از باز یرا داشته و بدون هماهنگ  یدر باز

خواهد   نی هم از ب  م یتاستارت ی خواهد کرد و حق ر افتیاخطار در کی  و تیم خاطی برسد

 . رفت

  که یباشد و در صورت  ی م ی رلحظات اجبا نی ا در  یها با داور باز لیدر  یو هماهنگ   یآن  طارتبا

 . ستی ن رفتهیارسال کند، اعتراضش پذ یداور باز  یباگ برا  لم یف  ی م یبعد از اتمام راند، ت 

 

 MOSSقوانین مربوط به  

هر تیم به عهده لیدر آن است و لیدر تیم موظف است فایل   moss+ مسئولیت آپلود فایل  

moss  تمامی بازیکنان خود را گرفته و داخل یک فایلzip   قرار داده و از طریق بخش آپلود

 سایت فایل هارو به دست تیم برگزاری برساند.

+ قبل از شروع مسابقات، بعد از جلسه توجیحی تیم ها، لیدر هر تیم موظف است یک دور  

 (  cpuتمامی بازیکنان تیم خود را آپلود کند. )جهت ثبت شماره  mossایل ف

نت ها  م یو گ  ی شرکت در مسابقات از مراکز باز یکه برا یکنانیباز ایها و   م یت پ.ن : 

مسابقات به   یاز ابتدا دیبا ی و حت  ستندین ی مستثن  moss لیکنند از ارسال فای استفاده م

 .ندی ثابت استفاده نما ستم یس  کیخود از   cpuشماره  رییمنظور عدم تغ 



  الیبا سر  یکن یثبت شده باز الیشماره سر ی باز  کیدر هنگام مسابقات و در  کهی صورت در+ 

شده و موجب حذف شدن   یتلق   کنیباز  رییاتفاق به منزله تغ  ن یداشته باشد، ا رتیمغا  هی اول

 شود.ی از مسابقات م  م یت

  یاعضا moss شامل تمامی فایل های  zip  لیمهلت دارد تا فا  قهیدق 30 حداکثر  لیدر هر + 

 داخل سایت آپلود کند.خود را  م یت

کند، بازنده   یکه از ارسال سند خوددار یم یدر صورت عدم ارسال در مهلت اعالم شده، ت 

 شود.  یم  یتلق  یباز

داوران خواهد بود و امکان ارسال آن   ار یتنها در اخت کنانیز از با  یافتیدر moss ی ها لیفا+ 

 وجود ندارد.  گریها و اشخاص د  م یت  گریبه د

  MOSSقبل از بررسی، توسط خود برنامه   کنانیز از با  یافت یدر moss یها  لیفا+ صحت 

مذکور مستقیما از   پلیرچک میشه و در صورت دستکاری و ادیت فایل توسط شخص، 

 .شودتورنومنت بصورت کامل حذف می 

 

 


