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1. GİRİŞ

Aşağıda yer alan şartlar ve koşullar, bundan sonra “Turnuva” olarak bahsedilecek 2022 Brawl
Stars Dünya Finalleri (“DF”) için geçerli olan resmi kılavuzdur (“Kurallar”). Tüm katılımcılar
(“Oyuncular” ve/veya “Takımlar”), bu belgede belirlenen koşullara uyacaklarını ve bu kuralları
ihlal etmeleri halinde, turnuva organizatörlerinin (“TO’lar” veya “Yöneticiler”) takdirine bağlı
olarak derhal diskalifiye edilebileceklerini ve/veya kazandıkları ödül paralarının iptal
edilebileceğini kabul etmektedir.

Brawl Stars Dünya Finallerine katıldığınızda şunları kabul etmiş olursunuz:

Supercell Oy (“Supercell”) ve turnuva organizatörleri (topluca “Yöneticiler”), tamamen kendi
takdirlerine bağlı olarak:

(a) bu kuralları zaman zaman güncelleyebilir, değiştirebilir ve ek kural getirebilir,

(b) bildirim, çevrimiçi mesaj, e-posta veya diğer elektronik iletişim kanalları yoluyla
oyuncular için talimat ve yönergeler göndererek bu kuralları yorumlayabilir veya
uygulayabilir.

2. GENEL BİLGİLER

2.1. Terimlerin Tanımları

2.1.1. Takım. Yarışmaya taraf olarak katılmak üzere bir araya gelmiş üç (3)
veya dört (4) oyuncudan oluşan bir grubu ifade eder.

2.1.2. Oyun. Bir kazanan belirlenene kadar oynanan tek bir yarışma
etkinliğini ifade eder.

2.1.3. Set. Beş maçlık (Best-of-five ya da Bo5) veya yedi maçlık
(Best-of-seven ya da Bo7) serileri ifade eder.

2.1.4. Maç. İki katılımcı takım arasındaki set serilerini ifade eder. Maçlar Bo5
(beş maç) veya Bo7 (yedi maç) setleri halinde oynanabilir.

2.1.5. Bölgesel Liderlik Tablosu. Yıl boyunca her bir takımın topladığı
şampiyonluk puanlarını listeler. Bölgesel Liderlik Tablosunun en
üstündeki takımlar, Dünya Finallerine katılmaya hak kazanır. Hak
kazanacak katılımcı sayısı bölgeden bölgeye değişir.
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2.1.6. Tekli Eleme. Tek maç kaybeden takımın elendiği bir turnuva türüdür.

2.1.7. Takım Kaptanı. Dünya Finallere katılmaya hak kazanan her takım bir
takım kaptanı belirleyecektir. Belirlenen kişi; savaşçı yasakları, kadro
değişiklikleri ve maçtan çekilme istekleri dahil ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere, takımla ilgili tüm konularda yöneticilerin birincil
iletişim noktası olacaktır.

2.2. Haklar

2.2.1. Turnuvanın tüm yayın hakları Supercell’e aittir. Video yayınları, TV
yayınları, shoutcast yayınları, oyun tekrarları, demolar veya canlı skor
botları da bu haklar kapsamındadır, ancak haklar bunlarla sınırlı
değildir.

2.3. Kural Değişiklikleri

Yöneticiler, bu El Kitabındaki kurallara önceden haber vermeksizin ekleme
yapma, bu kuralları kaldırma veya herhangi bir diğer şekilde değiştirme hakkını
saklı tutar.

Yöneticiler ayrıca, bu El Kitabında açıkça belirtilmemiş durumlarda karar verme
hakkını, hatta olağanüstü durumlarda adil oyun ve sportmenlik adına bu El
Kitabındaki kurallara ters düşen kararlar verme hakkını saklı tutar.

2.4. Gizlilik

2.4.1. Protestolar, destek talepleri, görüşmeler ve diğer tüm iletişimler dahil
olmak üzere yöneticilere gönderilen tüm içerikler çok gizli olarak kabul
edilecektir. Bu tür içeriklerin Turnuva Yönetim Ekibinin önceden yazılı
izni olmaksızın yayımlanması yasaktır. Tüm oyuncular, Turnuvaya
katılarak bu gizlilik maddesi de dahil El Kitabındaki tüm kurallara
kesinliklikle uyacaklarını kabul etmektedir.

2.4.2. Takım üyeleri, yöneticiler tarafından veya Supercell’in bir iştiraki
tarafından sağlanan gizli bilgileri, sosyal medya kanalları da dahil
olmak üzere hiçbir iletişim yöntemiyle ifşa edemez.

2.4.2.1. Gizli bilgilere erişim elde etmeden önce oyuncular,
Organizatör tarafından belirlenen şartlar ve koşulları kabul
ettiklerine dair bir gizlilik anlaşması (GA) imzalayacaktır.
GA maddelerine uymamak, Organizatör tarafından
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belirlenen cezalarla ve bir yıllık turnuvalardan men
edilmeyle sonuçlanacaktır.

3. KATILMA KOŞULLARI, GEREKSİNİMLER VE SINIRLAMALAR

Turnuvaya katılacak tüm oyuncuların aşağıdaki gereksinimleri karşılaması zorunludur.
Bir takımın katılma hakkına sahip olmadığı anlaşıldığı anda, koşulları karşılayan bir
sonraki takım bu takımın yerini alacaktır.

3.1. Yaş Sınırlamaları

Turnuvaya katılan tüm oyuncuların on altı (16) yaş ve üzeri olması gerekir.

3.1.1. Turnuvalara Çin'den katılacak olan oyuncuların en az on sekiz (18)
yaşında olması gerekmektedir.

3.2. Turnuvaya katılan oyunculardan kimliklerini kanıtlamaları istenecektir. Kimlik
belgesi sunulamaması turnuvadan diskalifiye olmaya yol açabilir. Yöneticiler,
gerekli gördükleri takdirde katılmaya uygun oyuncunun kişisel bilgilerini
herhangi bir zamanda doğrulama hakkını saklı tutar.

3.3. Doğrulama süreci sırasında oyuncular, kimliklerinin doğrulanabilmesi için
yöneticilere geçerli bir fotoğraflı kimlik belgesi göndermelidir. Bu fotoğraflı
kimlik belgesinde oyuncunun tam adı ve doğum tarihi yazılı olmalıdır. Şu kimlik
belgeleri kabul edilir:

3.3.1. Devlet tarafından verilen kimlik

3.3.2. Okul tarafından verilen kimlik

3.3.3. Başka bir fotoğraflı kimlik belgesi ile birlikte doğum sertifikası

3.3.4. Pasaport

3.4. Hesap Koşulları

Oyuncuların hesapları oyunun kurallarına uygun ve kendi adlarına kayıtlı
olmalıdır, ayrıca Supercell'in Hizmet Koşulları’nı ihlal etmemelidir.

Tüm oyuncuların Turnuvada kullanacakları Brawl Stars ve Supercell ID hesapları
yalnızca kendilerine ait olmalıdır. Hesap paylaşımı kesinlikle yasaktır ve hiçbir
koşulda kabul edilmeyecektir. Turnuvadan önce, Turnuva sırasında veya
sonrasında, hesap paylaştığı tespit edilen veya Supercell’in Hizmet Koşulları’nı
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ihlal ettiği belirlenen oyuncular yarışmadan çıkarılacak ve bu oyuncuların Brawl
Stars hesapları üzerinde gereken işlemler yapılacaktır.

3.4.1. Oyuncuların Turnuva boyunca aynı hesabı kullanması gerekmektedir.

3.4.2. Katılma koşullarını karşılayan oyuncular, bir kayıt formu ve gizlilik
sözleşmesi dolduracaklardır. Katılmaya uygun olan oyuncular,
değerlendirmeye alınmak için doğrulama formunun tüm gerekli
alanlarını doldurmalıdır.

3.5. Oyun Sürümü

3.5.1. Oyuncular, canlı sunucu üzerindeki en güncel oyun sürümünü
kullanacaklardır.

3.6. Sunucu Konumu

3.6.1. Tüm maçlar, varsayılan olarak mevcut en uygun sunucuya
bağlanacaktır.

4. TAKIM KURULUŞLARI

4.1. Takımların sahibi kuruluşlar, Turnuvaya en fazla iki (2) takım ile katılabilirler. Bir
kuruluşun Turnuvada iki takımı varsa bu takımların adları ve logoları bu durumu
açıkça göstermelidir. Örneğin "El Primo Kırmızı" / "El Primo Mavi" gibi.
4.1.1. Bir takım sahibi kuruluşun Turnuvada iki (2) takımı varsa bu takımlar

bir (1) bölgede veya iki (2) ayrı bölgede yer alabilir.

4.1.2. Takım sahibi kuruluşlar Turnuvaya iki (2) takımla katılıyorsa bu
durumu yöneticilere bildirmelidir.

4.1.3. Takım sahibi bir kuruluş, Turnuva katılımcısı bir takımı bünyesine dahil
etmeyi planlıyorsa Discord üzerinden yöneticilere haber vermelidir.

4.1.3.1. Turnuva yöneticileri 17 Ekim 2022 tarihine kadar bu konuda
bilgilendirilmelidir.
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5. TAKIM GEREKSİNİMLERİ VE KISITLAMALAR

5.1. Maç Günü Kadro Rotasyonları

5.1.1. 2022 Brawl Stars Dünya Finalleri sırasında, takımlar başlangıç
dizilimlerini yalnızca maç aralarında değiştirebilirler.

5.1.1.1. Bir sonraki maçında oyuncu değiştirecek takımların takım
kaptanları, maç başlamadan 15 dakika önce bir yöneticiyi
durumdan haberdar etmelidir.

5.1.1.1.1. Takımlar, başlangıç dizilimlerini maç
sırasında değiştiremezler.

5.2. Dünya Finallerinde Oynayacak Kadroların Belirlenmesi

Bir takım Dünya Finallerine katılmaya hak kazandığında takımın
kadrosu nihai sayılır ve Turnuva Yönetiminin izni olmadan oyuncu
ekleme-çıkarma veya başka herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Takımlar, Dünya Finallerine katılmaya hak kazandıkları an Turnuva
Yönetimi tarafından bilgilendirilirler.

5.3. Acil Durum Oyuncu Değişikliği

5.3.1. Olağan dışı bir durum yaşanmadıkça acil durum oyuncu değişikliğine
izin verilmez. Tüm oyuncu değişikliği taleplerinin Discord üzerinden
baş yöneticiye bildirilmesi gerekir. Baş yönetici tüm talepleri ayrı ayrı
değerlendirir. Baş yöneticiler, kadro değişikliği taleplerini kabul etmek
zorunda değildir.

5.4. Katılma Haklarının Dağılımı

2022 Brawl Stars Dünya Finallerinde toplam on altı (16) takım olacaktır. Turnuva
yılı içinde kendi bölgelerinde en fazla puanı kazanan takımlar ilgili bölgenin
katılma hakkı sayısına bağlı olarak katılma hakkı kazanacaktır. Bölgelere
ayrılmış katılma hakkı sayıları aşağıdaki gibidir:
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Bölge Dünya Finali
Katılma Hakkı
Sayısı

AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRİKA 6

ÇİN 1

KUZEY AMERİKA VE LATİN AMERİKA KUZEY 3

LATİN AMERİKA GÜNEY 3

DOĞU ASYA 2

GÜNEYDOĞU ve GÜNEY ASYA, AVUSTRALYA ve
YENİ ZELANDA

1

TOPLAM 16

6. DÜNYA FİNALLERİ FORMATI

6.1. Oyun Modları ve Haritalar

6.1.1. Dünya Finallerinde kullanılacak harita setleri, Discord üzerinden katılımcı
takımlarla paylaşılacaktır.

6.2. Günlük Yarışma Takvimi

6.2.1. 25 Kasım 2022, Türkiye saatiyle 19:00 (17:00 CET):
4 maç

6.2.2. 26 Kasım 2022, Türkiye saatiyle 19:00 (17:00 CET):
4 maç

6.2.3. 27 Kasım 2022, Türkiye saatiyle 16:00 (14:00 CET):
7 maç

6.3. Aşamalar ve Format

6.3.1. Brawl Stars Dünya Finallerinde toplam on altı (16) takım olacaktır.
Turnuva yılı içinde kendi bölgelerinde en fazla puanı kazanan takımlar
ilgili bölgenin katılma hakkı sayısına bağlı olarak katılma hakkı

Page 9
Version 1.0

Last Updated: November 1st, 2022



kazanacaktır. Katılma hakkı sayısının bölgelere göre dağılımı ile ilgili
daha fazla bilgi için bölüm 5.4'e göz atın.

6.3.2. Bu aşamaya katılmaya hak kazanan takımlar, 16 takımın yer aldığı 3
günlük tek eleme yarışmasında karşılaşacaktır.

6.3.3. Yarışma Disneyland® Paris, Fransa'da gerçekleşecektir.

6.3.3.1. Tüm yarışma günlerinin takvimini bölüm 6.2.'de
bulabilirsiniz.

6.3.3.2. Büyük final haricinde tüm maçlar Bo5 (beş maç)
formatında olacaktır. Büyük final ise Bo7 (yedi maç)
formatında yapılacaktır.

6.4. Kura

6.4.1. 2022 Brawl Stars Dünya Finallerinin kurası, her bölgenin BSŞ SODT
2022 sonuçlarının yanı sıra her bir katılımcının kendi bölgesindeki
performansı temel alınarak belirlenecektir. Buna göre Doğu Asya'da
birinci olan takım Dünya Finallerinde 1. kuraya yerleşirken, aynı
bölgede ikinci olarak bitiren takım 7. kuraya yerleşecektir.

Kuraları belirlemek için kullanılacak bölgesel performans sıralaması
şu şekildedir:

1. Doğu Asya
2. EMEA
3. NA ve LATAM N
4. LATAM S
5. SESA ve ANZ
6. Çin
7. Doğu Asya
8. EMEA
9. NA ve LATAM N
10. LATAM S
11. EMEA
12. EMEA
13. NA ve LATAM N
14. EMEA
15. LATAM S
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16. EMEA

6.5. Gruplar
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6.6. Beraberlikler

Bir oyunda “BERABERE” kalma gibi ender bir durum gerçekleşirse, kazanan
takımı belirlemek için bir oyun daha oynanır. Beraberlikten sonra oynanan bu ek
oyunda farklı savaşçılar ve yetenekler kullanılabilir.

7. DÜNYA FİNALLERİ ETKİNLİK KURALLARI VE BEKLENTİLER

7.1. Seyahat ve Harcamalar

7.1.1. Oyuncular, masrafları kendilerine ait olmak üzere, Fransa, Paris'e
seyahat etmek için gereken pasaport, vize ve diğer tüm seyahat
belgelerini hazırlamalıdır. Fransa'ya giriş için gereken belgeleri
sağlayamayan oyuncuların etkinliğe katılması mümkün olmayacaktır.

7.1.1.1. Turnuva yöneticileri tarafından aksi onaylanmadıkça tüm
oyuncular etkinlik mekanında yarışmak zorundadır.

7.1.2. Turnuva Organizatörü, Dünya Finallerine katılmaya hak kazanan tüm
oyuncuların prova ve etkinlik günlerindeki seyahat, konaklama ve
yemek ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

7.1.3. Turnuva Organizatörü, takım kadrosuna ek olarak, her takım için bir
misafirin seyahat ve konaklama ücretlerini karşılayacaktır. Misafir
olarak getirecekleri kişiyi seçmek tamamen takımın takdirine bağlıdır.

7.1.4. Dünya Finalleri sırasındaki diğer her türlü harcamadan oyuncular
sorumludur.

7.2. Oyuncu Brifingi ve Etkinlik Öncesi Aktiviteler

7.2.1. Dünya Finalleri başlamadan önce oyunculara, Dünya Finalleri ile ilgili
önemli bilgilerin yer aldığı bir belge verilecektir. Bu belge, 2022 Brawl
Stars Dünya Finalleri Turnuva El Kitabına bir ek niteliğindedir.

7.2.2. Dünya Finallerine yaklaşan günlerde oyuncular, planlanmış etkinlik
provalarına ve medya oturumlarına katılacaktır. Oyuncuların bu
oturumlara aktif olarak katılması ve turnuva yöneticileri tarafından aksi
onaylanmadığı sürece turnuva yöneticilerinin tüm istek ve
talimatlarına uyması gerekir.
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7.3. Ekipmanlar

7.3.1. Turnuva Organizatörü, Turnuva boyunca mobil cihaz, kulaklık ve
gerekli diğer tüm ekipmanları sağlayacaktır. Turnuva yöneticileri
tarafından aksi onaylanmadığı sürece oyuncuların Turnuva
organizatörü tarafından sağlanan ekipmanları kullanması gerekir.

7.3.2. Turnuva Organizatörünün sağladığı ekipmanların düzgün şekilde
çalıştığını kontrol etmek ve onaylamak oyuncuların
sorumluluğundadır. Her maç başlamadan önce oyuncuların, ekipman
sorunlarını turnuva yöneticisine bildirme fırsatı olacaktır. Oyuncunun,
maç başlamadan önce fark edilebilecek bir ekipman sorununu turnuva
yöneticilerine bildirmemesi ve bu sorunun maç sırasında yaşanması
durumunda, turnuva yöneticileri ekipman sorununu göz ardı ederek
maç sonucunu değiştirmeyi veya iptal etmeyi reddedebilir.

7.3.3. Maç sırasında bir ekipman sorunu yaşanması durumunda, oyucuların
maçlarını oynamaya devam etmeleri ve uygun olan en kısa süre içinde
sorunu bir turnuva yöneticisine bildirmeleri beklenir. Oyun alanını terk
etmek veya mobil cihazı bırakmak gibi oyunu durdurmaya yönelik her
türlü davranış yasaktır.

7.3.4. Oyuncuların Turnuva Organizatörü tarafından sağlanan ekipmanlar
üzerinde herhangi bir değişiklik yapması yasaktır. Oyuncular,
ekipmanları internet veya sosyal medyada gezinmek gibi kişisel
amaçlar için kullanamazlar.

7.4. Kıyafet

7.4.1. Oyuncular kapalı ayakkabı ve uzun pantolon giymek zorundadır.
Turnuva boyunca tüm kıyafetler turnuva yöneticilerinin onayına tabidir.

7.4.2. Oyuncular, bölüm 10.2'de özetlenen kısıtlanmış sponsorluk
kategorileriyle ilişkili herhangi bir sponsorluk, reklam veya ad
sergileyemez.

7.5. Davranış

7.5.1. Oyuncular, profesyonel standartlara uymalı ve kendilerini, takım veya
kuruluşlarını ve Turnuva Organizatörünü hem yayında ve yayın dışında
hem de oyun sırasında her zaman pozitif bir tutumla temsil etmelidir.
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7.5.2. Oyuncuların herhangi bir politik mesaj göndermesi yasaktır. Herhangi
bir politik mesaj gönderen oyuncular diskalifiye edilebilir ve ödül
paralarını kaybedebilir. Oyuncu, mesajının bu kurala uyup uymadığına
emin değilse onay için turnuva yöneticileriyle iletişime geçmelidir.
Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere bazı politik mesaj türleri
şunlardır:

7.5.2.1. Sözlü mesajlar

7.5.2.2. Politik öğeler taşımak veya giymek

7.5.3. Turnuva yöneticileri tarafından aksi onaylanmadığı sürece, oyuncuların
sahne ve oyuncu antrenman alanları da dahil olmak üzere Turnuva
alanına yiyecek getirmesi yasaktır.

7.5.4. Oyuncular sahneye üzerinde marka ismi olmayan içecekler getirebilir.
Bu içecekler her zaman masanın altında tutulmalı ve yayında
gösterilmemelidir.

7.5.5. Mekan içerisinde tütün ürünleri ve elektronik sigara tüketmek
kesinlikle yasaktır.

8. ÖDÜLLER

8.1. 2022 Brawl Stars Dünya Finalleri

2022 Brawl Stars Dünya Finallerinin en az beş yüz bin dolarlık (500.000 $) bir
ödül havuzu olacaktır. Oyuncuların satın aldıkları oyun içi ürünler bu ödül
miktarını bir milyon dolara (1.000.000 $) artırabilir.

Minimum ödül miktarı şu şekildedir:

Dünya Finalleri- - 2022

Sıralama Takım Başına
Ödül

Toplam Ödül %'si

1 200.000 $ %40

2 100.000 $ %20

3-4 40.000 $ %8
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5-8 15.000 $ %3

9-16 7.500 $ %1,5

Toplam
Ödül

500.000 $ %100

8.2. Para Ödüllerinin Ödenmesi

8.2.1. Dünya Finallerinin tamamlanmasının ardından, takımların tüm ödeme
bilgilerini yedi (7) gün içinde göndermeleri istenecektir. Ödeme
bilgilerinin tamamlanmaması, ödemelerin gecikmesine neden
olacaktır.

8.2.1.1. Ortak Kuruluşla sözleşme imzalamış bir takım ödül
kazanırsa, yöneticilerle aksi bir durum üzerinde
anlaşılmadığı sürece ödülü Ortak Kuruluş alır.

8.2.2. Takım kaptanları ve ortak kuruluşlar, doğru ödeme bilgileri sağlamakla
yükümlüdür. Ödeme bilgilerinin eksik veya yanlış olması durumunda,
ödeme takvimi doğru ödeme bilgileri gönderilene kadar ertelenecektir.
Ödüller veya başka herhangi bir sebepten takım kaptanınız ile
uyuşmazlığınız varsa, turnuva organizatörlerini (ve memurlarını,
yönetim kurulu üyelerini, temsilcilerini, bağlı ortaklıklarını, ortak
girişimlerini ve çalışanlarını) bu uyuşmazlıklardan kaynaklanan veya
böyle uyuşmazlıklarla şu veya bu şekilde bağlantılı olan, bilinen ya da
bilinmeyen her türde ve nitelikte iddialar, talepler veya zarardan
(gerçek ve dolaylı) ibra etmektesiniz.

8.2.3. Oyuncular, ödülleriyle ilgili burada özellikle belirtilmeyenler de dahil
olmak üzere tüm maliyet ve masraflardan sorumludur. Ödülün
alınması veya kullanılmasıyla ilgili olası KDV gibi vergiler de dahil
olmak üzere tüm ulusal vergiler, eyalet vergileri ve yerel vergiler,
tamamen Oyuncunun sorumluluğundadır.

8.2.4. Tüm ödüller, yöneticilerin oyuncudan gerekli ödeme bilgilerini
almasının ardından 90 gün içinde verilecektir.

8.2.5. Oyuncuların, para ödülünü almaya hak kazandıkları andan itibaren
ödüllerini almaları için altmış (60) günleri olacaktır. Belirlenen süre
içerisinde ödüllerini almayan oyuncular, para ödüllerini kaybedebilir.
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8.2.6. Tüm ödüller USD cinsinden gösterilmekte olup döviz kuruna tabidir.

8.3. Ödül Koşulları

8.3.1. Amerika Birleşik Devletleri'nin veya Avrupa Birliği'nin hâlihazırda
finansal işlemler ve ödeme yapılmasını yasaklayan ekonomik
yaptırımlar uyguladığı ülkelerde ikamet eden oyuncular, para ödülü
veya para eşdeğeri ödül alamaz.

9. İLETİŞİM VE DESTEK

9.1. İletişim Platformu

9.1.1. Turnuvayla ilgili acil sorular ve sorunlar hakkında yöneticilerle iletişime
geçmek için kullanılacak temel iletişim platformları Discord ve WeChat
olacaktır.

9.1.1.1. Turnuva Discord sunucusuna ve ilgili kanallara yalnızca
turnuvaya kayıt olmuş ve katılmaya uygun oyuncular
erişebilecektir. Oyuncular, kayıt sürecinde Turnuva Discord
sunucusuna katılacaktır.

9.1.2. Discord ve WeChat dışında, takımların kendi takımlarına ait bir
WhatsApp grup sohbetine katılmaları gerekmektedir. Bu WhatsApp
grup sohbeti, Discord ve WeChat'e ek bir iletişim kanalı görevi
görecektir.

9.2. Destek

9.2.1. Turnuva Discord sunucusu, katılımcılara ekstra Turnuva kaynakları
sağlayacaktır. Burada yöneticiler ve moderatörler, oyuncuların
sorularını yanıtlayacak ve turnuva hakkındaki konularda yardım
edecektir.

10. OYUNCU VE TAKIM ADLARI, SPONSORLAR VB.

Yöneticiler, Turnuvada istenmeyen adların ve/veya sembollerin kullanılmasını yasaklama
hakkını saklı tutar. Hukuken korunan tüm sözcükler ve sembollerin kullanımı, sahibi izin
vermedikçe, genel olarak yasaktır.

Page 17
Version 1.0

Last Updated: November 1st, 2022



10.1. Takım Adları

Oyuncuların ve takımların yarışma boyunca oyuncu adları ve takım adlarını
tutarlı kullanması beklenmektedir.

10.1.1. Turnuva boyunca oyuncuların yayında kullanacakları oyun içi adlarını
değiştirmelerine izin verilmeyecektir.

10.1.1.1. Takımlara, Turnuva başlamadan önce toplamda bir kez
sponsora bağlı ad değişikliği izni verilecektir. Turnuva
yöneticileri 17 Ekim 2022 tarihine kadar bu değişiklik
hakkında bilgilendirilmelidir.

10.1.1.1.1. Sponsoru olmayan bir takım, bir
organizasyonla sponsorluk anlaşması
yapar ve organizasyona göre adını
değiştirirse, sponsor adı değiştirme
hakkını kullanmış sayılır.

10.1.1.1.2. Bir organizasyonla anlaşma yapmış
ancak anlaşması sona eren takımların
kendi orijinal adlarına dönmeleri gerekir.
Bu durumda sponsor adı değiştirme
haklarını kullanmış sayılmazlar.

10.2. Sponsorluk Kısıtlamaları

Oyuncular ve takımlar, Turnuvanın prensiplerine aykırı kişisel adlar-takım adları,
sponsorlar veya logolar kullanamaz. Prensiplere aykırı kategorilere aşağıdakiler
dahildir, ancak kategoriler bunlarla sınırlı değildir:

10.2.1. Alkol

10.2.2. Reçeteli ilaçlar

10.2.3. Kumar ve bahis siteleri

10.2.4. Kripto para birimleri, kripto marketler veya kripto para birimleri ile ilgili
herhangi bir ürün ya da hizmet

10.2.5. Tütün ürünleri

10.2.6. Silahlar
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10.2.7. Pornografi

10.2.8. Rakip şirket ürünleri

10.2.9. Diğer oyun şirketleri, yayıncılar ve/veya platformlar

11. İçerik, Medya ve Turnuva Yükümlülükleri

Dünya Finallerine katılmaya hak kazanan tüm oyuncuların, talep edilmesi durumunda
medya aktivitelerine katılmaları gerekmektedir. Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, bu
aktivitelere şunlar dahildir:

● Maç öncesi röportajlar
● Maç sonrası röportajlar
● Basın toplantıları
● Fotoğraf çekimleri
● Diğer video kayıtları

12. ETİK KURALLARI

Tüm katılımcılar, Turnuva sahibi Supercell’in Güvenli ve Adil Oyun Politikasına ve Hizmet
Koşullarına tabidir.

12.1. Hesap Paylaşımı

12.1.1. Oyuncular yarışma öncesinde, yarışma sırasında veya sonrasında
hesaplarını diğer oyuncularla, takım arkadaşlarıyla, arkadaşlarıyla, aile
bireyleriyle veya herhangi bir başka kişiyle paylaşamaz. Bunun
yapılması, Turnuva yılında diskalifiye olmalarıyla sonuçlanabilir.

12.2. Dürüst Rekabet

12.2.1. Takımların Turnuva oyunlarında her zaman en yüksek performanslarını
sergilemeleri, sportmenlik, dürüstlük ve adil oyun prensiplerine
uymaları beklenmektedir.

12.3. Oyuncu Davranışları Soruşturması

12.3.1. Yöneticiler, bir takımın Brawl Stars Hizmet Koşulları’nı veya işbu el
kitabındaki kuralları ihlal ettiğini belirlerse, tamamen kendi takdirine
bağlı olarak ceza yaptırımı uygulama yetkisine sahiptir. Yönetim Ekibi,
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soruşturma kapsamında bir oyuncuyla iletişime geçerse, oyuncu
gerçeği söylemekle yükümlüdür. Oyuncu, yöneticileri yanlış yönlendirir,
yöneticilerinden bilgi saklar veya soruşturmaya engel teşkil ederse, bu
oyuncu ve takımı cezaya tabi tutulacaktır.

12.4. Adil Olmayan Oyun

Aşağıdaki davranışlar adil olmayan oyun kapsamına girer ve diskalifiye dahil
çeşitli cezai yaptırımların uygulanmasıyla sonuçlanır. Son karar yöneticilere
aittir.

12.4.1. Hileli Anlaşmalar

Hileli Anlaşmalar, oyuncular veya takımlar arasında yapılan, maç
sonucunu değiştirecek tüm anlaşmaları kapsar. Bu tür görüşmeler
yapan takımlar incelemeye alınacaktır. Bu kuralı ihlal eden tüm
takımlar, Turnuva yılının kalanından men edilir, kazandıkları Turnuva
puanlarını ve henüz ödenmemiş para ödüllerini kaybeder.

12.4.1.1. Para karşılığı veya herhangi bir başka nedenle bir maçı
bilerek kaybetme, başka bir oyuncuyu buna yapmaya teşvik
etme.

12.4.1.2. Para ödülünü veya başka herhangi bir kazanımı paylaşma
konusunda anlaşma.

12.4.1.3. Soft Play, yani oyuncuların veya takımların birbirlerine zarar
vermemek, birbirlerini engellememek ya da gereken
mücadele seviyesinde oynamamak üzerine yaptıkları
anlaşmalar.

12.4.2. Hile Yapılması

12.4.2.1. DDoS Saldırıları

Dağıtılmış Hizmet Engelleme Saldırısı (DDoS)
kullanarak veya herhangi başka şekilde bir katılımcının
oyuna bağlantısını zorlaştırmak veya zorlaştırmaya
çalışmaktır.

12.4.2.2. Yazılım ve Donanım
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Oyun içinde mümkün olmayan bir avantaj sağlamak
adına herhangi bir yazılım veya donanımın
kullanılmasıdır. Örnek olarak, tüm üçüncü taraf
yazılımlar (oynanışa etki eden, onaylanmamış tüm
uygulamalar), özel sunucularda oynamak ve betik/kod
kullanarak saldırmak verilebilir, ancak kategori bunlarla
sınırlı değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Supercell’in
“Güvenli ve Adil Oyun” ve “Hizmet Koşulları” sayfalarına
bakın.

12.4.3. Hacking / Yetkisiz Değişiklikler

Hacking, Brawl Stars oyun uygulaması üzerinde bir oyuncu veya
takım adına herhangi bir kişi tarafından yapılan tüm değişiklikleri
kapsar.

12.4.4. Yazılım Hatalarının Suistimali

Oyun içindeki, bilinen veya yeni keşfedilen herhangi bir yazılım
hatasının avantaj elde etmek için kullanılması kesinlikle yasaktır.

12.4.5. Kasten Bağlantı Kesme

Geçerli ve açıkça belirtilmiş bir neden olmaksızın oyunla bağlantının
kesilmesidir.

12.4.6. Profesyonel Olmayan Davranışlar

12.4.6.1. Taciz

Taciz, sistematik, düşmanca ve/veya uzun süre
boyunca tekrarlanan davranışlar olarak tanımlanır.

12.4.6.2. Cinsel Taciz

Cinsel Taciz, istenmeyen cinsel yaklaşımlar olarak
tanımlanır. Değerlendirme, makul bir insanın ilgili
davranışı rahatsız edici bulup bulmayacağına göre
yapılır. Cinsel tehditler/korkutma veya cinsel hizmet
karşılığı avantaj sağlama teklifleri kesinlikle yasaktır.

12.4.6.3. Ayrımcılık
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Oyuncular, ırk, renk, etnik kimlik, milliyet, sosyal statü,
cinsiyet, dil, din, siyasi görüş veya herhangi bir fikir,
finansal durum, doğum yeri veya herhangi bir statü,
cinsel yönelim veya herhangi bir diğer nedenle; bir
ülkeyi, bireyi veya grubu küçük düşürecek, gurur veya
onur kırıcı, ayrımcı veya karalayıcı ifadeler veya
eylemlerde bulunamaz.

12.4.6.4. Oyuncular hiçbir kamuya açık bildiride kendilerini Supercell
veya oyunlarını temsil ediyormuş gibi gösteremez.

12.4.7. Brawl Stars Şampiyonası, Supercell ve Brawl Stars Ekip Üyeleri
hakkında kullanılan ifadeler.

Takım üyeleri; turnuva yönetiminin kesin ve kendine ait takdirine
bağlı olarak, turnuvanın, Supercell’in veya iş ortaklarının ya da Brawl
Stars’ın çıkarlarına zarar verecek veya önyargılı herhangi bir ifadeyi
veya davranışı sergileyemez, kabul edemez, teşvik edemez ve
onaylayamaz.

12.4.8. Onay Alınmadan Bilgi Paylaşılması

Takımların turnuva boyunca onay veya tanınma için yazılı belge
göndermesi istenecektir. Erken yapılan duyurular, takımların gelecek
maçlarda strateji belirlemek için yaptığı rekabet amaçlı gözlemi
olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, bir takım üyesinin, rekabet sürecini
olumsuz etkileyebileceği için belirli bilgileri paylaşmaması istenir ve
takım üyesi de bu bilgileri paylaşırsa, takım üyesine ve/veya takıma
cezai yaptırım uygulanacaktır.

12.4.9. Suç Teşkil Eden Faaliyetler

Takım üyeleri, geçerli kanunlar, mevzuat veya herhangi bir
antlaşmaya aykırı, herhangi bir geçerli hukuk kapsamında hüküm
giymelerine neden olacak veya neden olabileceği makul bir şekilde
düşünülebilecek faaliyetlerde bulunamazlar.

12.4.10. Ahlaka Aykırı Davranışlar

Takım üyeleri, turnuvanın görüşüne göre, ahlaka aykırı, yüz kızartıcı
veya genel etik standartlarına uymadığı düşünülen faaliyetlerde
bulunamazlar.
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12.4.11. Rüşvet

Hiçbir takım üyesi, bir oyuncuya, koça, menajere, yöneticiye, başka
bir turnuva takımıyla bağlantılı veya başka bir turnuva takımı için
çalışan kişilere, rakip takımı yenmelerini sağlamayla ilgili
gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek hizmetler için ödül veya
hediye öneremez.

12.4.12. Oyuncu Çalma

Hiçbir takım üyesi veya takımla ilişkili kişi, herhangi bir başka
takımdaki bir takım üyesine iş teklifinde bulunamaz, böyle bir teklifi
ima edemez, başka bir takım üyesini, ilgili takımla sözleşmesini ihlal
etmeye veya feshetmeye teşvik edemez. Bu kuralın ihlal edilmesi,
yöneticilerin takdir yetkisi dahilinde cezai yaptırımlar uygulanmasıyla
sonuçlanır. Takım yöneticileri, başka bir takımdaki bir takım üyesinin
durumu hakkında bilgi almak için ilgili oyuncunun sözleşmeli olduğu
takım yöneticileriyle görüşmelidir. Bilgi isteğinde bulunacak takımın,
oyuncunun sözleşmesiyle ilgili görüşmeye başlamadan önce
yöneticilere bilgi vermesi gerekmektedir.

12.4.12.1. Takımlardan bir veya birden fazlası profesyonel
organizasyonlarla anlaşmalı değilse, belirledikleri takım
kaptanı ilgili takımın yöneticisi sayılır.

12.4.13. Hediyeler

Hiçbir takım üyesi, rakip bir takımı yenme veya yenmeye teşebbüs
etme ya da bir maçı veya oyunun sonucunu belirleme gibi, oyundaki
rekabetle bağlantılı olarak teklif edilecek, gerçekleştirilmiş veya
gerçekleştirilecek herhangi bir hizmet karşılığında herhangi bir
hediye, ödül veya tazminatı kabul edemez. Bu kuralın tek istisnası,
takımın resmi sponsoru veya sahibi tarafından ödenecek
performans tabanlı mükafattır.

12.4.14. İtaatsizlik

Takım üyeleri, yöneticilerin makul talimatlarını veya kararlarını
reddedemez veya bunları uygulamaktan kaçınamaz.

12.4.15. Şike
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Hiçbir takım üyesi, kanunlar ve bu Kurallar tarafından yasaklanmış
bir şekilde bir oyunun veya maçın sonucunu belirlemeyi teklif
edemez, kabul edemez, planlayamaz, değiştirmeyi teklif edemez.

12.4.16. Belge veya Diğer İstekler belgeleri

Turnuva sırasında, yöneticiler tarafından zaman zaman belge, diğer
istek belgeleri veya diğer makul öğeler istenebilir. Belgeler,
yöneticilerin belirlediği standartları karşılamıyorsa ilgili takıma cezai
yaptırım uygulanabilir. İstenen öğelerin zamanında
tamamlanmaması veya teslim edilmemesi durumunda da cezai
yaptırım uygulanabilir.

12.4.17. Kumar ve Bahis

Hiçbir takım üyesi veya yönetici, Turnuva sonuçlarıyla ilgili doğrudan
veya dolaylı olarak kumar veya bahis işlerinde bulunamaz.

13. CEZALAR

Yöneticilerin tamamen kendi takdirine bağlı olarak adil oyuna aykırı bulduğu ve bu
kurallar el kitabını ihlal eden herhangi bir davranış sergileyen veya sergilemeye teşebbüs
eden herkese karşı cezai yaptırım uygulanacaktır. Bir takım üyesinin yukarıda belirtilen
kuralları ihlal ettiği tespit edildiğinde, yöneticiler, yetkilerinden bağımsız olarak, aşağıdaki
cezaları uygulayabilir:

● Uyarı

● Hükmen Set Kaybı

● Para Ödülü Kesintileri

● Oyundan Uzaklaştırma

● Diskalifiye

● Turnuva Yılı Boyunca Uzaklaştırma

İhlallerin tekrar etmesi durumunda uygulanacak cezalar, Brawl Stars’ın gelecek
turnuvalarından da diskalifiye etmeye varana kadar artırılır. Cezaların her zaman bu
sırayla uygulanması gerekmediği unutulmamalıdır. Örneğin, yöneticiler tamamen kendi
takdirine bağlı olarak, gerçekleştirilen ihlalin oyuncunun diskalifiye edilmesini
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gerektirecek kadar ciddi olduğunu düşünürse, ilgili oyuncuyu ilk ihlalinde diskalifiye
edebilir.

14. KULLANIM KOŞULLARI

Tüm katılımcılar, turnuva sahibi Supercell tarafından belirlenen Hizmet Koşulları’na
tabidir.

15. KARARLARIN KESİNLİĞİ

Bu Kurallar El Kitabı, oyuncu ve takım katılım hakları, turnuva ve ilgili etkinliklerin tarihleri
ve yerleri, uygunsuz davranışlara uygulanacak cezalarla ilgili tüm kararlar yöneticiler
tarafından belirlenir ve verilen kararlar kesindir. Yöneticilerin bu Kurallar ve/veya Turnuva
hakkında verdiği kararlara itiraz edilemez, bu kararlar nedeniyle oluşabilecek herhangi bir
kayıp karşılığında parasal, hukuksal veya başka bir tazminat talebinde bulunulamaz. Bu
Kurallar, adil oyun ortamının sağlanması ve Turnuvanın adil bir şekilde yürümesi gibi
nedenlerle, zaman zaman Yöneticiler tarafından değiştirilebilir, düzenlenebilir ve bu
Kurallara yeni kurallar eklenebilir.

15.1. Dil Tutarsızlıkları

Kurallar el kitabının İngilizce versiyonu ve diğer dillerdeki versiyonları arasında
herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, İngilizce versiyonu doğru kabul
edilecektir.
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