
ESA Esports İlkbahar Otomobol Kupası Kural
Kitapçığı

Açıklamalar, Terimlerin Anlamları, Etkinliğe Katılım Koşulları

Açıklamalar
İşbu kural listesi “ESA Esports İlkbahar Otomobol Kupası” etkinliği dahilindeki “Haftalık”, “Aylık”
ve “Şampiyona” (Terimlerin açıklaması “Terimlerin Anlamları” başlığı altında bulunur)
aşamalarında kabul görülecektir. Bu kurallar ESA Esports İlkbahar Otomobol Kupası dahilinde
yapılacak olan müsabakalarda rekabetçi eşitliği sağlamak ve izleyiciler için seyir zevkini
olabildiğince yüksek tutmak içindir.

Geçerlilik Süresi
İşbu kural listesi, ilgili sezonun başladığı ve bittiği tarihler arası geçerliliğini koruyacaktır. Bir
takımın ya da oyuncunun turnuvadan elenmesi ya da diskalifiye edilmesi ESA Esports İlkbahar
Otomobol Kupası’nın bağlayıcılığını etkilemez.

Terimlerin Anlamları

“X Maçın En İyisi (Best Of X)”: X sayıdaki maçların çoğunluğunu kazanan takımın müsabakayı
da kazandığını belirten terim. Bir takım her X sayısı için gerekli olan oyunları kazandığında galip
olarak kabul edilecektir, bu sebeple her durumda X sayıda oyunun oynanmasına gerek yoktur.
Örnek olarak; 5 Maçın En İyisi durumunda herhangi bir takımın 3 galibiyet kazandığında kalan 2
maçın yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

“Maç”: İki takım arasında yapılacak olan müsabaka.

“Takım”: En az 3 oyuncu, isteğe bağlı olarak bir yedek oyuncu eklenerek oluşturulan katılımcı
ekip.

"Discord": Etkinlik hakkındaki tüm iletişimin yapılacağı, maç sonuçlarının bildirileceği ve gerekli
duyuruların yapılacağı platform.

"Kazanan Takım": Hakem heyetinin oluşacak olan maç skorları dikkate alınarak bir maçın galibi
olarak belirlediği takım.



“Şampiyona”: Etkinliğin genel finali.

“Aylık”: Şampiyona’ya çıkma hakkı kazanacak olan takımların oynayacağı eleme etabı. Nisan,
Mayıs ve Haziran aylarının son haftalarında birer kez oynanacaktır.

“Haftalık”: Aylık etabına çıkma hakkı kazanacak olan takımların oynayacağı eleme etabı. Nisan,
Mayıs ve Haziran aylarında, üçer haftanın her birinde birer kez oynanacaktır.

“Kaptan”: Takımın diğer oyuncuları ve turnuva yönetimi arasındaki iletişimi sağlayacak, takımın
sorumluluğunu üstlenecek katılımcı. Kaptanların Discord sunucumuzda bulunması zorunludur.

“Çift Eleme (Double Elimination Bracket)”: Her takıma bir kez yenilme hakkı veren turnuva
sistemi. Bir takım ilk mağlubiyetlerinde “alt fikstürü” adındaki bir fikstürde diğer kaybeden
takımlara karşı oynayacaktır. Alt fikstürde kaybeden takımlar turnuvadan elenir. Alt fikstürü
kazanan takım, Üst fikstürü kazanan takımla 1.’lik müsabakası oynar. Üst fikstürden gelen takım
kazanırsa tüm fikstürü birinci olarak bitirmiş sayılır. Eğer alt fikstürden gelen takım kazanırsa,
üst fikstürden gelen takım kaybetme hakkını kullanacağı için maç bir defaya mahsus olmak
üzere tekrarlanır.

Etkinliğe Katılım Koşulları
● Her takım en az 3 (üç) oyuncudan oluşur. İsteğe bağlı olarak bir yedek oyuncu ile birlikte 1 (bir)

yedek bulundurulabilir.
○ Yedek bulundurmayan takımların en az 2 oyuncusu, yedek bulunduran takımların en az 3

oyuncusu Türk Keneşi ülkelerinden birinin vatandaşı olmalı veya Türk Keneşi ülkelerinden
birinde ikamet iznine sahip olmalıdır.

○ Belirtilen ülkelerin dışında bulunan oyuncuların Avrupa ülkelerinden birinden oyuna katılması
zorunludur.
Avrupa ülkeleri: Andorra, Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna
Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa,
Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İtalya, Letonya,
Lihtenştayn , Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Moldova, Monako, Karadağ, Hollanda,
Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya (İkametleri Kırım'da olanlar hariç), San Marino,
Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye , Ukrayna (İkametleri Kırım'da
olanlar hariç), Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda.

● Her takımın belirtilmiş bir kaptanı bulunmalıdır. Kayıt mesajında kaptan oyuncular belirtilmelidir.
Kaptanların ESA Esports Discord sunucusunda bulunması ve #duyurular kanalını takip etmesi
zorunludur. ESA Esports Discord sunucusuna bu linkten katılabilirsiniz:
https://discord.gg/85Rpa4S
○ Diğer oyuncuların Discord sunucusunda bulunması zorunlu değildir ancak iletişimde kolaylık

sağlaması açısından tüm oyuncuların Discord sunucusunda bulunması önerilir.

https://discord.gg/85Rpa4S


● Tüm katılımcıların kanun gereği etkinliğe katıldığı tarihte 16 yaşında veya 16 yaşından büyük
olması gerekmektedir. 16 yaşının altında katılımcı olmak isteyen bireylerin velisinden etkinliğe
yazılı olarak katılım izni alıp belgeyi turnuva yönetimine sunmalıdır.

● Oyuncuların hesaplarında Rocket League oyununa dair herhangi bir aktif yasak bulunmaması
gerekmektedir.

● Oyuncuların oyun hesaplarında veya Discord profillerinde, kişisel olarak ilgileri bulunmayan,
markalara veya kurumlara ait olan isimlerin veya görsellerin, aynısını veya benzerlerini
kullanmaları yasaktır.

● Din, dil, ırk, millet, cinsiyet, cinsel yönelim, vb. ayrımcı unsurların bunlarla sınırlı olmamak üzere
oyun içi veya Discord profillerinin kullanıcı adlarında ve/veya kullanıcı avatarlarında bulunması
yasaktır.

Genel Kurallar

İletişim
ESA Esports İlkbahar Otomobol Kupası için kayıt olma, iletişim ve duyuru kanalı Discord
platformudur. Takım kaptanlarının ESA Esports Discord sunucusunda bulunması zorunludur.
ESA Esports Discord sunucusuna https://discord.gg/85Rpa4S linkinden katılabilirsiniz.

Gizlilik
Hakemler veya ESA Esports yönetimi ile yapılacak olan birebir konuşmalar izin verilmedikçe gizli
tutulmalı, 3. parti kişiler ile paylaşılmamalıdır. Olası izinsiz paylaşımlar etkinlikten tamamen
uzaklaştırılmanıza sebep olabilir.
ESA Esports İlkbahar Otomobol Kupasına katılan her oyuncunun adı, takma adı, fotoğrafı, sesi,
istatistikleri gibi bilgileri de içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan bilgileri değiştirme ve
düzenlemenin yanı sıra reklam, gösteri, tanıtım, pazarlama ve ticaret amaçlı faaliyetlerde sınırsız
olarak kullanma hakkını saklı tutar.

Bilgi Paylaşımı
ESA Esports İlkbahar Otomobol Kupasında yer alan katılımcılar turnuva yöneticileri tarafından
talep edildiği takdirde ad soyad, doğum tarihi ve iletişim bilgilerini de içeren ancak bunlarla
sınırlı olmayan bilgileri ESA Esports ile paylaşmakla yükümlüdür.

Etkinliğin İşleyişi

Etkinliğe Kayıt Olma
Katılımcılar her bir hafta için ayrı ayrı kayıt olacaklardır.

https://discord.com/invite/85Rpa4S


Kayıtlar için son kayıt tarihleri aşağıdaki gibidir:
● Nisan ayı

○ 1. Hafta: 29 Mart 2021 - 23:00
○ 2. Hafta: 5 Nisan 2021 - 23:00
○ 3. Hafta: 12 Nisan 2021 - 23:00

● Mayıs ayı
○ 1. Hafta: 3 Mayıs 2021 - 23:00
○ 2. Hafta: 10 Mayıs 2021 - 23:00
○ 3. Hafta: 17 Mayıs 2021 - 23:00

● Haziran ayı
○ 1. Hafta: 31 Mayıs 2021 - 23:00
○ 2. Hafta: 7  Haziran 2021 - 23:00
○ 3. Hafta: 14 Haziran 2021 - 23:00

Takımların Belirlenmesi
● Haftalık elemelere maksimum 32 takım katılabilecektir. 16 takım yedek olarak alınacaktır.
● Haftalık turnuvalara kayıtların linki aşağıdaki gibidir:
○ Nisan Ayı

● 1. Hafta
● 2. Hafta
● 3. Hafta

○ Mayıs Ayı
● 1. Hafta
● 2. Hafta
● 3. Hafta

○ Haziran Ayı
● 1. Hafta
● 2. Hafta
● 3. Hafta

Etaplarda Eşleştirmeler, Ödül Havuzları ve Puanlar
● Turnuvada tüm maçlar çiftli eleme (double elimination bracket) şeklinde oynanır.
● Aylık elemelere katılıp Şampiyona etabına katılmak için puan kazanan takımlar etkinliğin sonuna

kadar kadrolarında yalnızca bir kez değişiklik yapabilirler. Birden fazla değişikliğin yapılması elde
edilen puanların sıfırlanmasına neden olur. Tüm takım değişiklikleri hakemlerin bilgisi dahilinde
yapılmalıdır.

https://forms.gle/qxa7He8TKevqu9Cq7
https://forms.gle/KKtJpT1p1bs1BQRVA
https://forms.gle/nrCzQDhVfqHL1YjTA
https://forms.gle/6oBe35WRWE3CFnKj9
https://forms.gle/TGvGx3Wa74TDq14Y7
https://forms.gle/ps8pT6gZ7n45K2xq9
https://forms.gle/guqC4EDD4RTLZqfR7
https://forms.gle/vTJPcqQP1JrQEBFL9
https://forms.gle/cFA4FchSrjs4P11W8


Haftalık Etaplar

● Haftalık etaplarda ilk gün üst fikstürde 3. raunta kadar oynanır. Alt fikstürde ise 6. raunta kadar
oynanır.

● İkinci gün Üst fikstür yarı finalleri maçları (4. raunt) ve Alt fikstür finali (7. raunt) oynanır. İkinci
gün maçları https://twitch.tv/ESAEsportsTV adresinde yayınlanacaktır.

● Üst fikstürün yarı finaline kadar tüm maçlar 3 maçın en iyisi şeklinde oynanır. Üst fikstür yarı
finalleri 5 maçın en iyisi şeklinde oynanır. Üst fikstür finalleri oynanmaz.

● Alt fikstürün finaline kadar tüm maçlar 3 maçın en iyisi şeklinde oynanır. Alt fikstür finali 5 maçın
en iyisi şeklinde oynanır. Alt fikstür finalinden sonraki maçlar oynanmaz.

● Bir ayın haftalık etaplarının herhangi birinde Aylık etaba katılım hakkı kazanan takımlar, aynı ayın
diğer haftalık etaplarına katılamaz.

● Haftalık etapların tarihleri aşağıdaki gibidir:
○ Nisan ayı etapları: 30-31 Mart, 6-7 Nisan, 13-14 Nisan 2021
○ Mayıs ayı etapları: 4-5 Mayıs, 11-12 Mayıs, 18-19 Mayıs 2021
○ Haziran ayı etapları: 1-2 Haziran, 8-9 Haziran, 15-16 Haziran 2021
○ Yukarıda belirtilen turnuvaların başlama saati 20.00’dır.

Aylık Etaplar

● Aylık etaplarda katılımlar aşağıdaki gibi olacaktır:
○ Birinci ve İkinci haftaları ilk üç sırada bitirecek olan toplamda 6 takım Aylık finale katılım hakkı

kazanır.
○ Üçüncü haftayı ilk iki sırada bitirecek olan 2 takım Aylık finale katılım hakkı kazanır.
○ Katılan takımların eşleştirilme şekli aşağıdaki gibidir:

● Üst fikstür maçlarının tamamı 5 maçın en iyisi, alt fikstür maçlarının tamamı ise 3 maçın en iyisi
şeklinde oynanır.

● Aylık elemelerin puan durumu ve ödül havuzu aşağıdaki gibi olacaktır:
○ 1. Takım - 410 Puan - 2 500₺ ödül
○ 2. Takım - 300 Puan - 1 700₺ ödül
○ 3. Takım - 250 Puan - 1 100₺ ödül

https://twitch.tv/ESAEsportsTV


○ 4. Takım - 200 Puan - 700₺ ödül
○ 5-6. Takımlar - 150 Puan - 450₺ ödül
○ 7-8. Takımlar - 100 Puan - 300₺ ödül

● Aylık etapların tarihleri aşağıdaki gibidir:
○ Nisan Ayı finalleri: 20-21 Nisan 2021
○ Mayıs Ayı finalleri: 25-26 Mayıs 2021
○ Haziran Ayı finalleri: 29-30 Haziran 2021

Şampiyona Etabı

● Şampiyona etabına puan tablosunda ilk 8’e girebilen takımlar katılacaktır. Şampiyona etabı için
ödül havuzu dağılımı henüz belirlenmemiştir.

● Şampiyona tarihleri belirli değildir.

Maç Kuralları

Takımlar
● Maçlar 3v3 şeklinde oynanır
● Aynı organizasyonların alt takımlarının isimleri birbirinden farklı olmalıdır.

(Örn: ESA Esports Mavi - ESA Esports Kırmızı)
● Şampiyona puanları bulunan takımların etkinlik boyunca yalnızca 1 kez oyuncu değişikliği

yapma hakkı bulunur. Birden fazla değişiklik yapılması durumunda puanlar silinir.
○ Kayıtlar kapanana kadar kayıtlarda değişiklik yapılabilir
○ Oyuncu ekleme ve değişiklik yapma gibi durumlar yalnızca takas periyotlarında yapılabilir.

Yapılan tüm eklemeler ve değişiklikler etkinlik hakemlerinin onayı ile yapılmalıdır.

Oyun Lobilerinin Oluşturulması
● Paylaşılan fikstürde (eğer maç birebir olarak hakem gözetiminde yapılmıyorsa) üstte olan takım

oyunu açma sorumluluğundadır.
● Oyun ayarları aşağıda belirtildiği gibi yapılır:

○ Oyun modu: Otomobol (Soccar)
○ Sunucu: Avrupa
○ Arena: DFH Stadium (Gece/Gündüz/Yağmurlu) / Mannfield (Gece/Gündüz/Yağmurlu) /

Beckwith Park (Gece Yarısı/Gündüz/Yağmurlu)
○ 3v3
○ Takım adları: Lobiyi oluşturan takımın adı Mavi takıma eklenir. Lobiye katılan takım adı

Turuncu takıma eklenir.
○ Maksimum maç süresi: 11 dakika
○ Kalan tüm ayarlar varsayılan halinde bırakılmalıdır.



● Lobiye hakem veya herhangi bir oyuncu bağlanamıyorsa lobi tekrar kurulur. Sorunun devam
etmesi durumunda diğer takımın kaptanı lobiyi kuracaktır.

● Turnuva boyunca hakem ekibi tam ve mutlak yetkiye sahiptir.

Maçın Başlaması, İşleyişi ve Sonuçlanması
● Maçın başlaması için belirlenen saat geldiğinde rakibine ulaşamayan takımlar 10 dakika

rakiplerini beklemelidir. Rakibi ile ilk 5 dakika herhangi bir iletişim kuramayan takımlar
hakemlere durumu bildirir. Hakemler kalan 5 dakikayı takip eder ve 10 dakikanın sonunda
rakibinden haber alamayan takımlar hükmen galip kabul edilir.

● Devam eden 5 dakika + uzatma süreli maç duraklatılamaz. Seri en fazla 5 dakika, geçerli bir
sebeple hakemlerin onayıyla duraklatılabilir.

● Takımların maç başlama saatinden 15 dakika önce hazır bulunmaları önerilir.
● Maç sonuçları ESA Esports Discord sunucusunda belirlenen kanalda ekran görüntüsü olarak

paylaşılacaktır. Gönderilen görüntülerin açık ve net bir şekilde okunabilmesi gerekmektedir. “X
maçın en iyisi” sistemi ile yapılacağından dolayı skorlar belirtilirken her bir maçın ekran
görüntüsü istenir. Ekran görüntüsünün alınamadığı durumlarda rakip takımın teyit etmesi
zorunludur. Her iki takım da ekran görüntüsü alma sorumluluğundadır.

Oyuncuların Davranışları
Tüm katılımcılar diğer katılımcılara ve etkinliğe saygı göstermeyi ilke edinir. Herhangi bir
katılımcının oyunlardaki veya Discord sunucusundaki konuşmalarda diğer katılımcılara ve
etkinliğe saygısızca bir söylemde bulunması, katılımcının tüm ESA Esports etkinliklerinden muaf
tutulmasına sebep olabilir.
Oyuncular:

● Küfür kullanımı
● Din, dil, ırk, milliyet, siyasi tercih vb. ayrımlar
● Cinsiyetçilik vb. ayrımlar hakkında söylemlerde bulunamaz.
● Etkinlikte (oyun içinde, Discord iletişim kanallarında veya ESA Esports yayınında) hiçbir siyasi

söylemde bulunulamaz.

Çapraz Platform Sistemi
Oyuncular etkinliğe Rocket League oyunun oynanabileceği tüm platformlardan katılabilir. Bu
sebeple oyuncular “Çapraz platform” ayarını açık tutma zorunluluğundadırlar.

Oyuncuların Yaşayabileceği Teknik Sorunlar
Her katılımcı kendi donanımı, yazılımı ve ağ bağlantısından sorumludur. Maçlar herhangi bir
oyuncunun bağlantısı kesildiği için duraklatılamaz, yeniden başlatılamaz. Maç esnasında
bağlantısı kopan oyuncu geri bağlanabilir.



Etkinlik Psyonix’e ait resmi sunucularda yapılacaktır. Bu sunucularda yaşanabilecek
problemlerden dolayı ESA Esports sorumlu tutulamaz.
Teknik sorunların oyunu bir veya birden fazla oyuncu için oynanamaz kılması durumunda hakem
ekibi oyunun nasıl yapılacağı kararını verir.

Hile ve Oyun Açıkları
Oyuncular herhangi bir şekilde hile ve oyun açıklarını kullanmayacağını, rekabetçi bir avantajı
haksız bir şekilde kullanmayacağını beyan eder. Her oyuncu bu kurala uymayan oyuncuları ESA
Esports yönetim ekibine bildirmek sorumluluğundadır.

Etkinliğin Yayınlanması İle Alakalı Kurallar, İstekler ve Bildiri
ESA Esports’un kendi yayın kanallarından yayınlamadığı maçları aşağıdaki koşullarda
yayınlayabilirsiniz:

● Sohbet alanı devamlı gözetim altında tutulmalıdır. Sohbet alanı veya yayında olumsuz bir
söylemde bulunulması etkinlikten tamamen uzaklaştırılmanıza sebep olabilir.

● Yalnızca haftalık elemelerin 1. günü yayın yapmanıza izin verilir. Haftalık etabın 2. gününü, aylık
ve Şampiyona etaplarının maçlarının herhangi birini yayınlamanız yasaktır, bu maçlar ESA
Esports tarafından yayınlanır.

● Yayın yapan tüm katılımcılar yayın linklerini hakemlere iletmek zorundadır. Yayınlar için Discord
sunucusunda bir metin kanalı bulunur. Linkler bu kanala takım adı ile birlikte gönderilebilir.

● Yayın başlığında [ESA Esports] ibaresi bulunması zorunludur
● İki takımın da anlaşması şartıyla 7. bir kişi oyunun izleyici özelliğini kullanarak yayın yapabilir.
● ESA Esports, etkinliği alakadar eden noktalarda yayınınızdaki görsel ve sesli içeriği kullanma

hakkına sahiptir.

Etkinlik Hakkındaki Kuralların Kesinliği

Kararların Kesinliği
Bu metinde ve Discord sunucusu üzerinde paylaşılan kurallar, oyuncuların katılım uygunluğu,
yasaklı eylem üzerine uygulanabilecek cezalar, turnuvanın planlanması ve yürütülmesi ile alakalı
bütün kararlar ESA Esports’a aittir. Maç sırasında bir hakemin vereceği karar üst yetkililer
tarafından yanlış bulunursa değiştirilebilir. Yetkililer verilen kararın doğruluğunu maç sırasında
ve/veya maç sonrasında değerlendirebilir. Hakem tarafından alınan kararın yanlış olduğu
düşünülürse, yetkililer hakemin kararını geçersiz kılma hakkını saklı tutar. Turnuva yetkileri
hakemlerin aldığı bütün kararlar üzerine son kararı verme hakkına sahiptir.

Turnuva yetkilileri her daim turnuva menfaatlerini gözetmek için gerekli otorite ile hareket
edeceklerdir. Bu kurallarda bahsedilmemiş olması bu yetkiyi hiçbir koşulda engelleyemez.



Turnuva yetkilileri kendi yorumlarında eylemleri turnuvanın menfaatleri ile çatışan kişiler
hakkında ceza uygulayabilir.

Cezalar
İşbu kural setinde yer alan kuralların ihlali, kuralı ihlal eden takımın ya da oyuncunun ceza alması
ile sonuçlanır. ESA Esports’un alacağı kararlar doğrultusunda dürüst oyun çerçevesinin dışına
çıkan davranışlar sergileyen veya sergilemeye çalışan bütün kişiler cezalandırılabilir. İlgili
davranışların sonucu olarak verilen cezaların türü ve kapsamı, tamamıyla ESA Esports
Yönetiminin yorumuna bırakılmıştır.

Haklar
● Etkinliğin bütün yayın hakları ESA Esports’a aittir. Oyuncular, maçların ESA yetkilileri tarafından

yayınlanmasını reddedemez ve bu maçların yayınlanması için gereken durumlarda işbirliği
yapmayı kabul eder. Katılımcılar etkinliğin herhangi bir parçasının veya tamamının görsel ve
işitsel kayıtlarının ESA Esports’a ait olduğunu geri alınamaz bir şekilde kabul eder. Turnuva
yayınlarında görsel ve işitsel olarak yer almak onları kayıtlar üzerinde hak sahibi yapmaz.

● ESA Esports işbu kural listesini herhangi bir zamanda herhangi bir gerekçe ile düzenleme
hakkına sahiptir.

Diğer
● Tüm katılımcılar Rocket League’in Kullanıcı Sözleşmesini okuyup kabul ettiğini beyan eder.
● Tüm kaptanlar Discord’un Kullanıcı Sözleşmesini okuyup kabul ettiğini beyan eder.
● Tüm katılımcılar ESA Esports’un Aydınlatma Metnini, Kullanım Koşullarını ve Rıza Beyanını

okuyup kabul ettiğini beyan eder.
● Turnuvanın yayınını yapmak isteyen oyuncular Twitch’in Kullanım Koşullarını kabul ettiğini beyan

eder.
ESA Esports üstte belirtilen kullanıcı sözleşmelerine uymayan katılımcılar hakkında sorumlu
tutulamaz.

https://esaesports.com/aydinlatma-metni/
https://esaesports.com/kullanim-kosullari/
https://esaesports.com/riza-beyani/

