
Εγχειρίδιο Κανονισμών

Ι. Κριτήρια Συμμετοχής
Οι παίκτες δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε κανέναν διαγωνισμό εάν κάτι τέτοιο παραβιάζει
την τοπική νομοθεσία.

α. Τόπος Κατοικίας
Ορισμένα τουρνουά Football Legends ενδέχεται να απαιτούν από τους συμμετέχοντες να είναι
κάτοικοι μιας συγκεκριμένης περιοχής. Για να είναι επιλέξιμος να αγωνιστεί σε μια δεδομένη
περιοχή, ο παίκτης πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις ως νόμιμος κάτοικος σε μία από τις
καταχωρημένες περιοχές για τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία του τουρνουά.
Οι παίκτες δεν μπορούν να είναι κάτοικοι δύο ή περισσότερων περιοχών ταυτόχρονα. Κάθε
παίκτης που μετακομίζει σε μια νέα περιοχή, θα παραμείνει κάτοικος της προηγούμενης
περιοχής του μέχρι την επέτειο ενός έτους από τη μετεγκατάστασή του.

β. Κοινές Περιφέρειες
Ορισμένοι διαγωνισμοί μπορεί να συνδυάζουν πολλές περιοχές σε μια ενιαία παν-περιοχή. Σε
αυτούς τους αγώνες, ένας παίκτης πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις ως επιλέξιμος
συμμετέχων σε μία από τις συνιστώσες περιοχές για να συμμετάσχει.
Το Football Legends διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει, να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει
ανταγωνιστικές περιοχές ή να αλλάξει την κατάλληλη ανταγωνιστική περιοχή ενός παίκτη κατά
την αποκλειστική κρίση της διοργάνωσης.

γ. Αποδεικτικό Κατοικίας
Η διοργάνωση μπορεί να απαιτεί από έναν παίκτη να προσκομίσει απόδειξη διαμονής πριν,
κατά τη διάρκεια ή μετά από ένα ανταγωνιστικό τουρνουά. Οι παίκτες μπορούν να αποδείξουν
τη διαμονή τους υποβάλλοντας έγγραφα καταλληλότητας που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση
(π.χ. άδεια οδήγησης, αρχεία κρατικών παροχών, αστυνομική ταυτότητα).
Οι ανήλικοι μπορούν επίσης να έχουν έναν γονέα ή κηδεμόνα να αποδείξει τη διαμονή τους για
λογαριασμό τους, παρέχοντας αποδεικτικά έγγραφα της σχέσης γονέα/κηδεμόνα-παιδιού (π.χ.
πιστοποιητικό γέννησης) και δεύτερον, προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγραφα που ανήκουν στον
γονέα/κηδεμόνα, όπως περιγράφεται πάνω από.
Η διοργάνωση μπορεί, κατά την κρίση της, να θεσπίσει πρόσθετες ή εναλλακτικές περιφερειακές
διαδικασίες για την απόδειξη της κατοικίας.

ΙΙ. Ελάχιστη ηλικία
Η ελάχιστη ηλικία συμμετοχής στον διαγωνισμό Football Legends καθορίζεται σε περιφερειακό
επίπεδο και υπόκειται στα ΔΥΟ από τα ακόλουθα:



● Η ελάχιστη ηλικία συμμετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 13 ετών. ΚΑΙ
● Η ελάχιστη ηλικία συμμετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την απαιτούμενη ηλικία

αξιολόγησης του παιχνιδιού στην Ελλάδα.

Όλοι οι παίκτες που είναι μικρότεροι από την ηλικία της ενηλικίωσης στην περιοχή τους πρέπει
να λάβουν γονική άδεια για να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό Football Legends.

ΙΙΙ. Ακατάλληλοι Παίκτες
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν μπορούν να είναι υπάλληλοι της PVP Media ΙΚΕ κατά
την έναρξη ή σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού Football Legends.
Επιπλέον, για διαγωνισμό που διοργανώνεται από τρίτο μέρος· οι διευθυντές, τα στελέχη και οι
υπάλληλοι της οντότητας που διεξάγει τον διαγωνισμό, η μητρική της και οποιαδήποτε από τις
αντίστοιχες θυγατρικές τους εταιρείες, θυγατρικές, αντιπρόσωποι, επαγγελματίες σύμβουλοι,
διαφημιστικές και διαφημιστικές εταιρείες και τα μέλη της οικογένειας και των νοικοκυριών του
καθενός δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς, να κερδίσουν οποιοδήποτε έπαθλο
ή να έχουν οποιοδήποτε μερίδιο ή συμφέρον από το έπαθλο οποιουδήποτε παίκτη του
διαγωνισμού.
Οι παίκτες που υπόκεινται σε ενεργό ανταγωνιστικό αποκλεισμό σε οποιοδήποτε διαγωνισμό
της PVP MEdia δεν δικαιούνται να αγωνιστούν σε διαγωνισμούς Football Legends.

ΙV. Πρόσθετοι Κανόνες
Ορισμένοι διαγωνισμοί ενδέχεται να θέτουν πρόσθετες απαιτήσεις επιλεξιμότητας. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, οι κανόνες αυτοί διέπουν την επιλεξιμότητα για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που
αφορά στο Football Legends.

Λογαριασμοί παικτών
α. Ένας παίκτης πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο έναν λογαριασμό κατά τη διάρκεια ενός
διαγωνισμού Football Legends
β. Τα ονόματα των λογαριασμών δεν πρέπει να περιλαμβάνουν προσβλητικές,
υποτιμητικές ή άλλως ακατάλληλες λέξεις ή φράσεις.
γ. Εάν δύο παίκτες με τα ίδια ονόματα λογαριασμού συμμετέχουν στον ίδιο διαγωνισμό
την ίδια περίπου στιγμή, τότε οι παίκτες θα πρέπει να συνεργαστούν με τον διοργανωτή
του διαγωνισμού για να βρουν έναν συμβιβασμό.
δ. Εάν δεν βρεθεί κανένας συμβιβασμός, τότε το όνομα λογαριασμού δεν θα επιτρέπεται
και για τους δύο παίκτες και θα πρέπει και οι δύο να επιλέξουν ένα νέο όνομα
λογαριασμού που να συμμορφώνεται με αυτές τις οδηγίες.
ε. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ανακαλέσει τη χρήση ενός
ονόματος λογαριασμού για οποιονδήποτε λόγο.



V. Χορηγίες

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υπογράφουν συμφωνίες χορηγίας με επωνυμίες και
εταιρείες και να εκπροσωπούν αυτούς τους χορηγούς ενώ συμμετέχουν σε
διαγωνισμούς Football Legends, εφόσον συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους
περιορισμούς που ορίζονται σε αυτήν την ενότητα.

α. Περιορισμοί
Απαγορεύεται στους συμμετέχοντες να χορηγούνται από οποιαδήποτε επωνυμία της
οποίας η επιχείρηση εμπίπτει στις απαγορευμένες κατηγορίες χορηγιών:

α. Οποιοσδήποτε esport ή άλλος διαγωνισμός βιντεοπαιχνιδιών, πρωτάθλημα ή
εκδήλωση
β. Οποιαδήποτε συνταγογραφούμενα φάρμακα
γ. Πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά ή αξεσουάρ πυροβόλων όπλων
δ. Πορνογραφία ή πορνογραφικά προϊόντα
ε. Πωλητές ή αγορές εικονικών αντικειμένων που είναι γνωστό ότι είναι πλαστά ή
παράνομα
στ. Πολιτικές εκστρατείες ή επιτροπές πολιτικής δράσης
ζ. Φιλανθρωπικές οργανώσεις που υποστηρίζουν συγκεκριμένες θρησκευτικές ή
πολιτικές θέσεις ή δεν είναι αξιόπιστες (για παράδειγμα, ο Ερυθρός Σταυρός, το
Stand-Up to Cancer και άλλες παρόμοιες επικρατούσες φιλανθρωπικές
οργανώσεις θα θεωρούνται αξιόπιστες)

β. Ένδυση
Οι παίκτες μπορούν να φορούν ρούχα με πολλά λογότυπα, μπαλώματα ή διαφημιστική
γλώσσα. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να επιβάλλει
απαγόρευση σε απαράδεκτα ή προσβλητικά ενδύματα που:

α. Περιέχει ψευδείς, αβάσιμους ή αδικαιολόγητους ισχυρισμούς για οποιοδήποτε
προϊόν ή υπηρεσία, ή μαρτυρίες, που η PVP Media, κατά την αποκλειστική και
απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, θεωρεί ακατάλληλες.
β. Διαφημίζει οποιαδήποτε επωνυμία της οποίας η επιχείρηση εμπίπτει στις
παραπάνω απαγορευμένες κατηγορίες χορηγιών.
γ. Περιέχει οποιοδήποτε υλικό που αποτελεί ή σχετίζεται με δραστηριότητες που
είναι παράνομες.
δ. Περιέχει οποιοδήποτε υλικό που είναι δυσφημιστικό, άσεμνο, βέβηλο, χυδαίο,
αποκρουστικό ή προσβλητικό ή που περιγράφει ή απεικονίζει οποιεσδήποτε
εσωτερικές σωματικές λειτουργίες ή συμπτώματα εσωτερικών καταστάσεων ή
αναφέρεται σε θέματα που δεν θεωρούνται κοινωνικά αποδεκτά θέματα.
ε. Περιέχει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, υλικό που προστατεύεται από
πνευματικά δικαιώματα ή άλλο στοιχείο πνευματικής ιδιοκτησίας που
χρησιμοποιείται χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή που μπορεί να
προκαλέσει ή να υποβάλει την PVP Media της σε οποιαδήποτε αξίωση
παραβίασης, κατάχρησης ή άλλης μορφής αθέμιτου ανταγωνισμού.



στ. Απαξιώνει ή συκοφαντεί οποιονδήποτε αντίπαλο παίκτη ή οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο, οντότητα ή προϊόν.

Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο ή τη συνέχιση της
συμμετοχής στον αγώνα σε οποιονδήποτε παίκτη δεν συμμορφώνεται με τους
προαναφερθέντες κανόνες ένδυσης.

VI. Επαγγελματικές Ομάδες

Οι παίκτες μπορούν να υπογράψουν συμβόλαια για να εκπροσωπήσουν
«επαγγελματικές ομάδες esports» ή άλλους οργανισμούς esports. Αυτή θα
αντιμετωπίζεται όπως οποιαδήποτε άλλη χορηγία παικτών και πρέπει να συμμορφώνεται
με τις οδηγίες και τους περιορισμούς χορηγίας που ορίζονται σε αυτήν την ενότητα.

VII. Κανόνες συμπεριφοράς παικτών

Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν για όλους τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς Football
Legends. Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για την αναθεώρηση και την κατανόηση των
κανόνων.

α. Ανταγωνιστική Ακεραιότητα
Οι παίκτες αναμένεται να παίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ανά πάσα στιγμή σε
οποιοδήποτε παιχνίδι κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού Football Legends και να
αποφεύγουν οποιαδήποτε συμπεριφορά που δεν συνάδει με τις αρχές του καλού
αθλητισμού, της ειλικρίνειας ή του ευγενούς παιχνιδιού.

β. Αθέμιτο παιχνίδι
Απαγορεύεται στους παίκτες να εμπλέκονται σε οποιεσδήποτε συμπεριφορές που
συνιστούν αθέμιτο παιχνίδι, όπως ορίζεται στο παρόν.

γ. Συμπαιγνία
Ως συμπαιγνία ορίζεται οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ δύο (2) ή περισσότερων παικτών
για να φέρει σε μειονεκτική θέση τους αντίπαλους παίκτες. Αυτό περιλαμβάνει τη
συμπεριφορά μεταξύ παικτών που ανήκουν στον ίδιο οργανισμό esports ή με άλλον
τρόπο συνδεδεμένα εκτός του ανταγωνισμού.
Η συμπαιγνία περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, πράξεις όπως:

● Soft Play, το οποίο ορίζεται ως οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ δύο (2) ή
περισσότερων παικτών να μην βλάψουν, να εμποδίσουν ή να παίξουν με άλλο
τρόπο σε ένα λογικό επίπεδο ανταγωνισμού σε ένα παιχνίδι.

● Προσυνεννόηση για το μοίρασμα του χρηματικού έπαθλου ή/και οποιασδήποτε
άλλης μορφής αποζημίωσης (εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά από τους
κανόνες του διαγωνισμού).

● Αποστολή ή λήψη σημάτων, ηλεκτρονικών ή άλλων, από έναν συνομοσπονδιακό
σε/από έναν παίκτη.



δ. Hacking
Το hacking ορίζεται ως οποιαδήποτε τροποποίηση του εκάστοτε παιχνιδιού από
οποιονδήποτε παίκτη ή άτομο που ενεργεί για λογαριασμό ενός παίκτη.

ε. Εκμετάλλευση (Exploiting)
Η εκμετάλλευση (exploiting) ορίζεται ως η σκόπιμη χρήση οποιουδήποτε σφάλματος
εντός του παιχνιδιού για την αναζήτηση πλεονεκτήματος.

στ. Στήσιμο αγώνων
Κανένας παίκτης δεν μπορεί να προσφέρει, να συμφωνήσει, να συνωμοτήσει ή να
προσπαθήσει να επηρεάσει την έκβαση ενός παιχνιδιού ή αγώνα με οποιοδήποτε μέσο
που απαγορεύεται από το νόμο.

ζ. Δώρα
Κανένας παίκτης δεν μπορεί να δεχθεί οποιοδήποτε δώρο, ανταμοιβή ή αποζημίωση για
υπηρεσίες που υποσχέθηκαν, παρασχέθηκαν ή πρόκειται να παρασχεθούν σε σχέση με
το ανταγωνιστικό παιχνίδι, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που σχετίζονται με την
ήττα ή την προσπάθεια να νικήσουν έναν ανταγωνιστή ή υπηρεσίες που έχουν
σχεδιαστεί για να ρίξουν ή να διορθώσουν έναν αγώνα ή παιχνίδι. Η μόνη εξαίρεση σε
αυτόν τον κανόνα θα είναι στην περίπτωση αποζημίωσης βάσει απόδοσης που
καταβάλλεται σε έναν παίκτη από τον επίσημο χορηγό ή τον ιδιοκτήτη μιας ομάδας.

Μη εξουσιοδοτημένες συσκευές
Η χρήση κάθε είδους συσκευής εξαπάτησης ή/και προγράμματος εξαπάτησης.

a. Add-ons
b. Τα Add-ons δεν θεωρούνται συσκευή εξαπάτησης, ωστόσο δεν μπορούν να

χρησιμοποιηθούν σε κανένα τουρνουά.

Σκόπιμη Αποσύνδεση
Σκόπιμη αποσύνδεση χωρίς σωστή και ρητά αναφερόμενη αιτία.

Αντιαθλητική συμπεριφορά
Οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω πράξη, αποτυχία δράσης ή συμπεριφορά που υπονομεύει την
ανταγωνιστική ακεραιότητα του ανταγωνισμού ή με άλλο τρόπο παραβιάζει τα πρότυπα
ακεραιότητας που αναφέρονται παραπάνω.



VII. Αντιεπαγγελματική συμπεριφορά
1. Εχθρότητα

α. Βωμολοχία και ρητορική μίσους
(1) Ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί γλώσσα που είναι άσεμνη,

άσεμνη, χυδαία, προσβλητική, απειλητική, υβριστική, συκοφαντική,
συκοφαντική, δυσφημιστική ή άλλως προσβλητική ή απαράδεκτη. ή να
προωθήσουν ή να υποκινήσουν το μίσος ή τη μεροληπτική συμπεριφορά,
μέσα ή κοντά στην περιοχή του αγώνα, ανά πάσα στιγμή.

β. Αντιαθλητική Συμπεριφορά / Προσβολές
(1) Ένας παίκτης δεν μπορεί να προβεί σε καμία ενέργεια ή χειρονομία που

απευθύνεται σε αντίπαλο παίκτη, οπαδό ή αξιωματούχο ή να υποκινήσει
οποιοδήποτε άλλο άτομο να κάνει το ίδιο, κάτι που είναι προσβλητικό,
χλευαστικό, ενοχλητικό ή ανταγωνιστικό.

γ. Καταχρηστική Συμπεριφορά
(1) Η κατάχρηση των Admins ή Referees του Football Legends, των

αντίπαλων παικτών ή των μελών του κοινού δεν θα γίνει ανεκτή. Οι
επανειλημμένες παραβιάσεις της εθιμοτυπίας, συμπεριλαμβανομένης,
ενδεικτικά, της επαφής με τον υπολογιστή, το σώμα ή την ιδιοκτησία
άλλου παίκτη, θα επιφέρουν κυρώσεις. Οι παίκτες και οι καλεσμένοι τους
(εάν υπάρχουν) πρέπει να αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που
παρακολουθούν έναν αγώνα με σεβασμό.

δ. Παρενόχληση
(1) Απαγορεύεται η παρενόχληση. Η παρενόχληση ορίζεται ως συστηματικές,

εχθρικές και επαναλαμβανόμενες πράξεις που λαμβάνουν χώρα για
μεγάλο χρονικό διάστημα, ή ένα μεμονωμένο κραυγαλέο περιστατικό, το
οποίο/αποσκοπεί να απομονώσει ή να εξοστρακίσει ένα άτομο ή/και να
επηρεάσει την αξιοπρέπεια του ατόμου.

ε. Σεξουαλική Παρενόχληση
(1) Απαγορεύεται η σεξουαλική παρενόχληση. Η σεξουαλική παρενόχληση

ορίζεται ως ανεπιθύμητη σεξουαλική προσέγγιση. Η αξιολόγηση βασίζεται
στο εάν ένα λογικό άτομο θα θεωρούσε τη συμπεριφορά ως ανεπιθύμητη
ή προσβλητική. Υπάρχει μηδενική ανοχή για οποιεσδήποτε σεξουαλικές
απειλές/εξαναγκασμό ή υπόσχεση πλεονεκτημάτων σε αντάλλαγμα για
σεξουαλικές χάρες.

στ. Διακρίσεις και δυσφήμιση
(1) Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να προσβάλλουν την αξιοπρέπεια ή την

ακεραιότητα μιας χώρας, ιδιώτη ή ομάδας ανθρώπων μέσω



περιφρονητικών, μεροληπτικών ή εξευτελιστικών λέξεων ή πράξεων λόγω
φυλής, χρώματος δέρματος, εθνικής, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής,
φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής γνώμης ή οποιαδήποτε άλλη
γνώμη, οικονομική κατάσταση, γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση,
σεξουαλικό προσανατολισμό ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.

ζ. Απαξιωτικές Παρατηρήσεις
(1) Οι παίκτες δεν μπορούν να δώσουν, να κάνουν, να εκδώσουν, να

εξουσιοδοτήσουν ή να εγκρίνουν οποιαδήποτε δήλωση που αποσκοπεί
να υπονομεύσει την αντίληψη ενός διαγωνισμού ή των υπευθύνων
αγώνων ή να έχει οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα επιζήμιο.

η. Εγκληματική Δραστηριότητα
(1) Ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε

δραστηριότητα που απαγορεύεται από το κοινό δίκαιο, το καταστατικό ή
τη συνθήκη και η οποία οδηγεί ή μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι μπορεί
να οδηγήσει σε καταδίκη σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας
δικαιοδοσίας.

θ. Ηθική Υπεραξία
(1) Ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε

δραστηριότητα που θεωρείται από τη διοργάνωση ως ανήθικη,
επαίσχυντη ή αντίθετη με τα συμβατικά πρότυπα σωστής ηθικής
συμπεριφοράς.

2. Λειτουργικό παράπτωμα
α. Παρεμβολή στούντιο

(1) Για ζωντανές εκδηλώσεις, κανένας παίκτης δεν επιτρέπεται να αγγίζει ή να
παρεμβαίνει με άλλο τρόπο σε φώτα, κάμερες ή άλλο εξοπλισμό στούντιο.
Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να στέκονται σε καρέκλες, τραπέζια ή άλλο
εξοπλισμό στούντιο. Οι παίκτες πρέπει να ακολουθούν όλες τις οδηγίες
του προσωπικού της PVP Media.

β. Μη εξουσιοδοτημένες Επικοινωνίες
(1) Για ζωντανές εκδηλώσεις, όλα τα κινητά τηλέφωνα, τα tablet και άλλες

ηλεκτρονικές συσκευές με δυνατότητα φωνής ή/και «κουδουνίσματα»
πρέπει να αφαιρεθούν από την περιοχή παιχνιδιού πριν από το παιχνίδι.

γ. Απόκρυψη Ταυτότητας
(1) Ένας παίκτης δεν μπορεί να επιχειρήσει να κρύψει την ταυτότητά του από

τους αρμόδιους εκτέλεσης του Τουρνουά Football Legends. Οι υπεύθυνοι
της διοργάνωσης μπορούν να δώσουν εντολή στους παίκτες να
αφαιρέσουν οποιοδήποτε υλικό που εμποδίζει την αναγνώριση των
παικτών ή αποσπά την προσοχή άλλων παικτών.



δ. Μη συμμόρφωση
(1) Κανένας παίκτης δεν μπορεί να αρνηθεί ή να μην εφαρμόσει τις οδηγίες ή

τις αποφάσεις των αρμόδιων της διοργάνωσης.

ε. Έγγραφο ή Διάφορα Αιτήματα
(1) Τεκμηρίωση ή άλλα εύλογα στοιχεία μπορεί να απαιτούνται σε διάφορες

χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού. Εάν η τεκμηρίωση
δεν συμπληρωθεί σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει ο διαγωνισμός,
τότε ένας παίκτης μπορεί να υπόκειται σε κυρώσεις. Μπορεί να
επιβληθούν κυρώσεις εάν τα ζητούμενα αντικείμενα ή τεκμηρίωση δεν
παραληφθούν ή/και συμπληρωθούν στον απαιτούμενο χρόνο ή δεν
πληρούν τα πρότυπα που έχει θέσει ο διαγωνισμός.

VIII. Υπαγωγή σε Ποινή και Έρευνα

α. Παραβιάσεις
Εάν η διοργάνωση διαπιστώσει ότι ένας παίκτης έχει παραβιάσει τους κανόνες του
Football Legends, η διοργάνωση μπορεί να επιβάλει ανταγωνιστικές ποινές όπως
ορίζεται παρακάτω. Εάν ένας υπάλληλος της PVP Media επικοινωνήσει με έναν παίκτη
για να συζητήσει την έρευνα, ο παίκτης είναι υποχρεωμένος να πει την αλήθεια. Εάν
ένας παίκτης αποκρύψει πληροφορίες ή παραπλανήσει έναν Administrator/Referee,
δημιουργώντας παρεμπόδιση της έρευνας, τότε ο παίκτης υπόκειται σε τιμωρία.

β. Ποινικές ρήτρες
Με την ανακάλυψη οποιουδήποτε Παίκτη που διαπράττει οποιεσδήποτε παραβιάσεις
των κανόνων που αναφέρονται παραπάνω, η διοργάνωση μπορεί να επιβάλλει τις
ακόλουθες ποινές:

● Λεκτική(ες) προειδοποίηση(ες)
● Πρόστιμο(α) ή/και κατάσχεση(α) βραβείων
● Κατάσχεση παιχνιδιού
● Κατάσχεση(ες) αγώνα
● Αναστολή(ες)
● Αποβολή(οι)
● Οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω

γ. Δικαίωμα δημοσίευσης
Η διοργάνωση έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει μια δήλωση που αναφέρει ότι ένας
παίκτης έχει τιμωρηθεί και να διατηρεί δημόσιο αρχείο παικτών που έχουν αποβληθεί.



IX. Προκριματικοί αγώνες
Οι παίκτες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο τουρνουά ώστε να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή
τους σε έναν Προκριματικό Football Legends. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία
του Τουρνουά, την ημέρα του Προκριματικού, έναντι του αντιτίμου των πέντε (5) ευρώ (€).

Συνολικά κάθε προκριματικός έχει 64 θέσεις και οι εγγραφές ξεκινούν από τις 10:00 π.μ. της
ίδιας ημέρας.
Check-in και κλήρωση του Group πραγματοποιείται στις 11:45 π.μ.

α. Προγράμματα αγώνων
Τα προγράμματα αγώνων θα κοινοποιηθούν στο GamersLounge Discord και στον ιστότοπο
τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν από την ημερομηνία έναρξης του τουρνουά.

β. Ανταγωνιστική Επικοινωνία
Για καθημερινές επίσημες επικοινωνίες τουρνουά, πληροφορίες και ερωτήσεις, ένας επίσημος
διακομιστής Discord θα κοινοποιείται στους παίκτες.
Επίσημες ανακοινώσεις, ενημερώσεις και πληροφορίες θα αναρτώνται επίσης στην ιστοσελίδα
μας [εδώ].

γ. Μορφή Διαγωνισμού (Format)

1η Σεζόν
Προκριματικός #1: Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 - Battle.net Αγ. Δημητρίου
Προκριματικός #2: Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 - Battle.net Ναυαρίνου
Προκριματικός #3: Σάββατο 8 Απριλίου 2023 - Battle.net Αγ. Δημητρίου
Τελικός: Σάββατο 22 Απριλίου 2023 - GamersLounge Studio

Προκριματικοί Αγώνες
Οι προκριματικοί αγώνες θα είναι μονοήμερες εκδηλώσεις με μέγιστο αριθμό, 64 παικτών.
Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 3 προκριματικοί αγώνες. Οι εγγραφές για τους Προκριματικούς
Αγώνες ανοίγουν το πρωί της ημέρας εκτέλεσης των Προκριματικών Αγώνων.
Οι ακριβείς ημερομηνίες των Προκριματικών θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη κάθε σεζόν.

Οι 2 κορυφαίοι παίκτες των Προκριματικών #1 & #2 θα προκριθούν αυτόματα στον Μεγάλο
Τελικό.
Οι 4 κορυφαίοι παίκτες του Προκριματικού #3 θα προκριθούν αυτόματα στον Μεγάλο Τελικό.

https://discord.gg/EzgXHG45CU


δ. Ρυθμίσεις Παιχνιδιού

Αριθμός παικτών: 64
Κονσόλα: Playstation 5
FIFA 23 Edition: Πιο πρόσφατη έκδοση

Format
Ro64 Single Round Robin Group Stage (16 Groups/4 Players)
Ro32-Finals Single Elimination KO (Ro32-Quarterfinals Bo1, Semifinals-Finals Bo3)*

*Αποκλειστικά στον τρίτο προκριματικό γύρο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί 8/4, οι Best of 3
αναμετρήσεις ξεκινούν από το Round of 16.

Group Stage Extra time: Off
Group Stage Penalties: Off
KO Extra time: On
KO Extra time: On
Διάρκεια ημιχρόνου: 6 λεπτά
Controls: Όλα
Competitive Master Switch: On
Stadium: Random
Ώρα Αγώνα: Νύχτα
Camera Type: Tele Broadcast
Τραυματισμοί: Off
Handball: Off
Game Speed: Normal
Legacy Defending: Off
Επίπεδο Αγώνα: Professional
Teams: Classic

ε. Tiebreaker
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο Group Stage, το πρώτο κριτήριο είναι το head to head record των
παικτών που ισοβαθμούν και δεύτερο κριτήριο, η διαφορά τερμάτων.

στ. Time Wasting
Απαγορεύεται η χρήση πάσας για περισσότερα από 10 εικονικά λεπτά στο πρώτο μισό του
γηπέδου του παίκτη, με σκοπό την καθυστέρηση. Η εφαρμογή του παραπάνω οδηγεί σε
αποκλεισμό από τη διοργάνωση.



Χ. Κανονισμός τουρνουά

α. Αποσυνδέσεις
Οι Προκριματικοί Αγώνες πραγματοποιούνται σε LAN περιβάλλον και δεν τίθεται ζήτημα
αποσύνδεσης λόγω δικτύου.

β. Σφάλματα παιχνιδιού
Ένας παίκτης που παίζει στο Football Legends δεν θα χρησιμοποιήσει εν γνώσει του
κανένα σφάλμα για να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε περίπτωση που
συμβεί αυτό, θα ληφθούν πειθαρχικά μέτρα κατά την κρίση της διοργάνωσης.

γ. Παύσεις
Σε οποιοδήποτε τουρνουά (Προκριματικό ή Τελικό) που παίζεται, ο αγώνας μπορεί να
τεθεί σε παύση εάν χρειαστεί από έναν παίκτη. Εάν ένας παίκτης χρειάζεται να έρθει σε
επαφή με έναν διαχειριστή. Η κατάχρηση της δυνατότητας παύσης θα έχει ως
αποτέλεσμα πειθαρχικά μέτρα.

δ. Καθυστέρηση - Μη εμφάνιση
Προκριματικοί Αγώνες
Εάν ένας παίκτης αποτύχει να εμφανιστεί στην προκαθορισμένη ώρα έναρξης, τότε το
παιχνίδι θα καταχωρηθεί στον αντίπαλο του.
Η εγγραφή στο τουρνουά δεσμεύει τους παίκτες να αγωνιστούν σε όλα τα παιχνίδια τους.
Η πρόωρη αποχώρηση από ένα τουρνουά χωρίς νόμιμο λόγο θα σας αποκλείσει από
τον επόμενο κύκλο τουρνουά στο ημερολόγιο. Δηλ. Εάν πρόκειται να φύγει ένας παίκτης
από τον Προκριματικό #1, τότε θα αποκλειστεί από τους Προκριματικούς #2 & #3.

ΧΙ. Έπαθλα
α. Προκριματικοί γύροι

1η θέση: 150 ευρώ + Πρόκριση στην τελική φάση
2η θέση: 50 ευρώ + Πρόκριση στην τελική φάση

Τα παρακάτω αφορούν μόνο τον προκριματικό γύρος στις 8/4
3η θέση: Πρόκριση στην τελική φάση
4η θέση: Πρόκριση στην τελική φάση

β. Τελική Φάση
1η θέση: 500 ευρώ
2η θέση: 300 ευρώ
3η θέση: 100 ευρώ
4η θέση: 100 ευρώ



ΧΙΙ. Πνεύμα κανονισμών

α. Το αμετάκλητο των αποφάσεων
Όλες οι αποφάσεις σχετικά με την παρουσίαση και την εφαρμογή αυτών των κανονισμών, την
επιλεξιμότητα των παικτών, τον προγραμματισμό και την διοργάνωση του Football Legends και
οι ποινές για κακή συμπεριφορά, ανήκουν αποκλειστικά στο Football Legends και είναι
αμετάκλητες. Οι αποφάσεις του Football Legends που σχετίζονται με τους συγκεκριμένους
κανονισμούς δεν αποτελούν αντικείμενο ένδικης προσφυγής και δεν μπορούν να αποτελέσουν
αιτία για χρηματική ή νομική ή δίκαιη αποκατάσταση.

β. Αλλαγή κανόνων
Αυτοί οι Κανόνες μπορούν να μετατρέπονται ή να επεξεργάζονται από το Football Legends,
κατά καιρούς προκειμένου να διασφαλιστεί το fair play και η ακεραιότητα του Football Legends.

γ. Προστασία συμφερόντων του Football Legends
Οι υπεύθυνοι του Football Legends, μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να ενεργούν με την
απαραίτητη αυστηρότητα προκειμένου να προστατέψουν τα συμφέροντα του Football
Legends. Αυτή η εξουσία δεν περιορίζεται από την γλώσσα του συγκεκριμένου εγγράφου. Οι
υπεύθυνοι του Football Legends μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιασδήποτε μορφής
τιμωρητική ενέργεια που έχουν στην διάθεση τους, έναντι οποιασδήποτε οντότητας η
συμπεριφορά δεν είναι εντός των ορίων των συμφερόντων του Football Legends.

Τελευταία ενημέρωση: 7/3/2023, 15:17


