
Turnuva Kuralları 
İletişim için ESA Esports discord adresine katılmalısınız. https://discord.gg/m6vvCGfzqd 

ininal kart numarası uyuşmayan katılımcıların kayıtları silinecektir. 

Sıralama Puanı: 15,12,10,8,6,4,2,1,1,1,1,1 

Her kill puanı: 1 

 

1. Turnuvada oynamaya hak kazanan bütün ekiplerin turnuva süresince katılımı 
zorunludur. Herhangi bir ekip turnuvaya katılım sağlamaz veya turnuvayı yarıda 
bırakır ise ileride yapılacak olan  ESA Esports Organizasyonundan sınırsız bir şekilde 
banlanacaktır. 

2. Turnuvada bulunan takımlar görselleri sosyal medya hesaplarından paylaşmalı ve 
etkileşim için katkıda bulunmalıdır. 

3. Turnuvada Emilatör cihazlarından giriş yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi taktirde 
hakem heyetimiz bu duruma müdahale edebilir ve takım cezalandırılır. 

4. Turnuvanın herhangi bir aşamasında illegal bir şekilde hesaplarda farklı oyuncu 
oynatmak yasaktır ve bu durum anlaşıldığı durumda takım cezalandırılır. 

5. Oyuncuların canlı yayın yapması, video kaydı yayınlaması yasaktır. Yayınlamak için 
TETO Games ve Yapma Gaming hakem heyetinden izin almak zorundadır.  

6. Turnuva’da 35 seviye altı hesap oyunlarda bulunamayacaktır. 
7. Turnuvada oynayan tüm oyuncuların (menajerlerin,koçların,sponsorların) yayın ve 

discord konuşma alanlarında başka bir ekibe kötü söylemde bulunması veya 
kışkırtıcı bir şekilde polemiğe girmesi yasaktır. Oluşan bu durumlarda Hakem heyeti 
durumun içindeki tüm takımlara ceza verebilir. 

8. Bu kurallar arasında belirtilmeyen her sorun hakkında söz hakkı TETO Games ve 
Yapma Gaming hakem heyetine aittir. 

9. Tüm oyuncular hem donanım hem de ağ ile ilgili kendi teknik sorunlarından 
sorumludur.  

10. Maçlar, herhangi bir oyuncunun bağlantısı kesildiğinde ve/veya oyun çöktüğü için 
yeniden başlatılmayacaktır. Oyuncuların %15'i lobiye giremezse bu kural geçerli 
değildir 

11. Turnuvaya katılım sağlayacak ekipler bu kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır. 

  

 

 

 

 

https://discord.gg/m6vvCGfzqd


ETKİNLİK AKIŞ PLANLAMASI 

Turnuva 5 aşamaya ayrılacaktır. 

  

AŞAMA 1  

1. Aşamada toplamda 256 takım mücadele edecektir. 

 

Mücadele edecek takımlar 16’şarlı 16 gruba ayrılacaktır. 

1. Aşama toplamda 4 gün sürecektir. 

1. Aşama 3 maç üzerinden oynanacaktır. 

Bir sonraki aşamada her grubun en iyi 8 takımı oynamaya hak kazanacaktır. 

  

AŞAMA 1 TARİHLERİ 

  

22.02.2021 20:00 – GRUP A & B & C & D  

23.02.2021 20:00 – GRUP E & F & G & H 

 

24.02.2021 20:00 – GRUP I & J & K & L 

 

25.02.2021 20:00 – GRUP M & N & O & P 

 

 

 

AŞAMA 2  

2. Aşamada 128 takım mücadele edecektir. 

Mücadele edecek takımlar 16’şarlı 8 gruba ayrılacaktır. 

2. Aşama toplam 2 gün sürecektir 



2. Aşama 3 maç üzerinden oynanacaktır. 

Her grubun en iyi 8 takımı Çeyrek final aşamasında oynamaya hak kazanacaktır. 

 

 

AŞAMA 2 TARİHLERİ 

 

01.03.2021 20:00 – GRUP A & B & C & D 

02.03.2021 20:00 – GRUP E & F & G & H 

  

ÇEYREK FİNAL  

Çeyrek final aşamasında toplamda 64 takım mücadele edecektir. 

Mücadele edecek takımlar 16’şarlı 4 gruba ayrılacaktır. 

Çeyrek Final Aşaması 1 gün sürecektir. 

Çeyrek final aşaması her gün 3 maç üzerinden oynanacaktır. 

Her grubun en iyi 7 takımı yarı final aşamasında  oynamaya hak kazanacaktır. 

 

 

ÇEYREK (3) FİNAL TARİHLERİ 

03.03.2021 20:00 – GRUP A & B & C & D 

  

YARI FİNAL AŞAMASI 

Yarı Final aşamasında toplamda 4'ü davetli 32 takım mücadele edecektir. 

Mücadele edecek takımlar 16’şarlı 2 gruba ayrılacaktır. 

Yarı Final Aşaması 1  gün sürecektir. 

Yarı final aşaması 4 maç üzerinden oynanacaktır. 

Her grubun en iyi 8 takımı final aşamasında  oynamaya hak kazanacaktır. 



 

 

YARI FİNAL (4) AŞAMASI TARİHLERİ 

 05.03.2021 20:00 – GRUP A & B 

  

 

 FİNAL (5) AŞAMASI 

Final aşamasında toplamda 16 ekip mücadele edecektir. 

Final aşaması 2 gün sürecektir. 

Final aşaması her gün 4 maç toplamda 8 maç üzerinden oynanacaktır. 

Final aşamasında toplam puan sıralmasında ilk 4 sırada olan ekipler ödül sahibi olacaktır. 

  

FİNAL AŞAMASI TARİHLERİ 

06.03.2021 (Saatler açıklanacaktır)  – FİNAL 1. GÜN 

07.03.2021 (Saatler açıklanacaktır) – FİNAL 2. GÜN 

 


