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1. ท ั�วไป
เอกสารนี� (“กฎเฉพาะของทวัรน์าเมนต”์) จะถกูนามําใชเ้พื�อกํากบัดแูล ROG Masters APAC 2022 ทั �งหมด (รอบ
คดัเลอืก รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค และรอบชงิชนะเลศิ APAC) ตั �งแตว่นัที� 1 สงิหาคม 2022 ถงึ 1 มกราคม
2023 ภายในประเทศที�ระบไุวใ้นภาคผนวก A

สําหรับกฎทั �งหมดที�คลา้ยคลงึกนักบักฎของ ESL Global Rules กฎเฉพาะของทวัรน์าเมนตน์ี�จะถกูนํามาใชแ้ทน
ที�กฎเหลา่นั�น

ในกรณีที�เกดิความคลาดเคลื�อนหรอืความไมส่อดคลอ้งกนัของกฎเฉพาะของทวัรน์าเมนตร์ะหวา่งฉบบัภาษา
องักฤษและฉบบัแปลในภาษาอื�น ๆ เราจะทําการยดึตามฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั และฉบบัแปลภาษาอื�น ๆ จะ
ถอืวา่ไดรั้บการแกไ้ขโดยอตัโนมตัเิพื�อใหเ้กดิความสอดคลอ้งกนัเพื�อทําใหข้อ้ความนั�นในภาษานั�น ๆ สอดคลอ้ง
กบัขอ้ความในฉบบัภาษาองักฤษ

เขา้ชมที� ROG Masters APAC 2022 discord หากคณุมขีอ้สงสยัใด ๆ เกี�ยวกบัการแขง่ขนัในครั �งนี� ขั �นตอนการ
ลงทะเบยีน หรอืวธิกีารเขา้รว่ม

2. คณุสมบตัผิูเ้ลน่และการลงทะเบยีน

2.1 คณุสมบตัทิ ี�จาํเป็น
เฉพาะผูท้ี�มสีทิธิ�เทา่นั�นที�จะสามารถเขา้รว่มการแขง่ขนั ROG Masters APAC 2022 ได ้(“ทวัรน์าเมนต”์)

บคุคลที�ตอ้งการเขา้รว่มจะตอ้ง:

1. เป็นผูท้ี�อาศยัอยูใ่นเขตปกครองที�เขา้รว่มตามที�ระบไุวใ้นภาคผนวก A: ประเทศ / พื�นที� และอายุ
2. มสีทิธิ�ในการเลน่ Tom Clancy's Rainbow Six Siege: ตามขอ้จํากดัอายใุนพื�นที�นั �น ๆ ตลอดทวัรน์า

เมนต ์ตามที�ระบไุวใ้นภาคผนวก A: ประเทศ / พื�นที� และอายุ
3. เนื�อหาทั �งหมดในระยะเวลาระหวา่งที�ทวัรน์าเมนตเ์ป็นเจา้ของ หรอืมสีทิธิ�เขา้ถงึ Tom Clancy's Rainbow

Six Siege: เวอรช์นั PC
4. มบีญัช ีUplay ที�ใชง้านได ้
5. มบีญัช ีESL ที�ใชง้านได ้
6. มแีบนดว์ดิธก์ารเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตอยา่งนอ้ย 5Mb เพื�อที�ใหส้ามารถออกอากาศได ้
7. ยนืยนัการยอมรับขอ้กําหนด และเงื�อนไขสําหรับทวัรน์าเมนตน์ี� (“กฎเฉพาะของทวัรน์าเมนต”์ (ด ู2.2

ดา้นลา่งสําหรับวธิกีารยอมรับ)

บคุคลที�ตรงตามขอ้กําหนดคณุสมบตัทิั �งหมดที�ระบไุวข้า้งตน้จะเรยีกวา่ "ผูเ้ลน่" ตอ่จากนี�เป็นตน้ไป

หาก ณ จดุใดจดุหนึ�งในระหวา่งทวัรน์าเมนตน์ี� ผูจั้ดทวัรน์าเมนตท์ราบวา่บคุคลใดมคีณุสมบตัไิมต่รงตาม
ขอ้กําหนดขอ้ใดขอ้หนึ�ง หรอืเป็นอนัตรายตอ่ภาพลกัษณข์องแบรนดผ์ูส้นับสนุน พวกเขาจะถกูลบออกจากการเขา้
รว่มการแขง่ขนั และ/หรอืป้องกนัไมใ่หส้ามารถรับรางวลัได ้

2.2 การลงทะเบยีน
ผูเ้ลน่ทกุคนจําเป็นตอ้ง:

1. มอีายอุยา่งนอ้ย 18 ปี หากพบวา่ผูใ้ดอายตํุ�ากวา่ 18 ปีจะถกูตดัสทิธิ�ออกจากทมี
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2. อาศยัอยูใ่นภมูภิาคที�แขง่ขนั (เชน่ หากทมีกําลงัแขง่ขนัในรอบคดัเลอืกของญี�ปุ่ น ผูเ้ลน่ทั �งหมดจะตอ้ง
อาศยัอยูใ่นญี�ปุ่ น)

3. เชื�อมโยงบญัช ีUplay เขา้กบับญัช ีESL ของพวกเขาในแอปทวัรน์าเมนต ์หรอืบนหนา้ฮบัของทวัรน์า
เมนต ์ESL Play

4. ใชบ้ญัช ีUplay เดยีวกนักบัที�เชื�อมโยงกบั ESL Play เพื�อแขง่ขนัในทวัรน์าเมนต์
5. อา่นและยอมรับกฎเฉพาะของทวัรน์าเมนต ์และนโยบายความเป็นสว่นตวัที�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึนโยบาย

ความเป็นสว่นตวัของ ESL สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัวธิกีารที� ESL SEA Pte. Ltd. (“ESL”) หรอืผูจั้ด
ทวัรน์าเมนต ์จะทําการประมวลผลขอ้มลูของคณุอยา่งไรนั�น โปรดตรวจสอบที�นโยบายความเป็นสว่นตวั
ของ ESL และสว่นที� 6 (“ขอ้กําหนดทั�วไป”) ดา้นลา่ง

2.3 ระเบยีบการ Discord
ทวัรน์าเมนตน์ี�จะดําเนนิการ และจัดการบน Discord ผูเ้ขา้แขง่ขนัทั �งหมดจะตอ้งเขา้รว่มเซริฟ์เวอร์ Discord ของ
ทวัรน์าเมนตเ์พื�อเขา้รว่มการแขง่ขนั

ผูเ้ขา้แขง่ขนัจะตอ้งทําการคลกิที�ไอคอนภมูภิาคที�เขา้รว่มของตนในชอ่ง “ยนิดตีอ้นรับ” (“Welcome”) เพื�อดชูอ่ง
ที�จําเป็นสําหรับการแขง่ขนัระดบัภมูภิาค

2.4 การรกัษาความลบั
บทการสนทนาทั �งหมดระหวา่งผูจั้ดการแขง่ขนั และผูเ้ลน่หรอืทมีในชอ่งทางการสื�อสารใด ๆ กต็ามนั�นถอื
เป็นความลบัอยา่งเครง่ครัด หา้มเผยแพรเ่นื�อหาดงักลา่วโดยไมม่กีารยนืยนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก
ผูจั้ดการแขง่ขนั

3. โครงสรา้งทวัรน์าเมนต์

3.1 ภมูภิาค
ทวัรน์าเมนตจ์ะถกูจัดขึ�นในภมูภิาคดงัตอ่ไปนี�:

● รอบคดัเลอืกญี�ปุ่ น

○ เซริฟ์เวอรญ์ี�ปุ่ นฝั�งตะวนัออก

● รอบคดัเลอืกเกาหลี

○ เซริฟ์เวอรภ์มูภิาคเอเชยีตะวนัออก

● รอบคดัเลอืกเอเชยีใต ้

○ เซริฟ์เวอรเ์อเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

● รอบคดัเลอืกภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

○ เซริฟ์เวอรเ์อเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

รายชื�อประเทศตามภมูภิาคทั �งหมดมอียูใ่นภาคผนวก A: ประเทศ / พื�นที�และอายุ

ทมี 2 อนัดบัแรกจากรอบคดัเลอืกแตล่ะรอบจะผา่นเขา้รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค ทมีผูช้นะจากรอบชงิชนะเลศิ
ระดบัภมูภิาคจะผา่นเขา้รอบชงิชนะเลศิ APAC
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3.2 รอบคดัเลอืก
การลงทะเบยีน

ทกุทมีที�มสีทิธิ�สามารถเขา้รว่มในรอบคดัเลอืกได ้

รายละเอยีดรปูแบบทวัรน์าเมนต์

● ออนไลน์
● โหมด: 5on5, TDM Bomb
● การคดัสรรทมี:

○ แบบสุม่
● ระบบทวัรน์าเมนต:์

○ แบบรอบเดยีวคดัออก; ดทีี�สดุใน 1
○ 2 ทมีอนัดบัสงูสดุจะไมแ่ขง่กนั แตจ่ะผา่นเขา้รอบสดุทา้ยของระดบัภมูภิาคทนัที

3.3 รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค
การลงทะเบยีน

ทมีที�ผา่นเขา้รอบจากรอบคดัเลอืกจะผา่นเขา้สูก่ารแขง่ขนัรอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาคที�กําลงัจะจัดขึ�นโดย
อตัโนมตั ิจะมทีมีอสีปอรต์มอือาชพีอกี 2 ทมี (“ทมีที�ไดรั้บเชญิ”) ที�จะเขา้รว่มกบั 2 ทมีที�ผา่นรอบคดัเลอืกเขา้มา
เพื�อทําการแขง่ขนัในรอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค ทมีที�เขา้รว่มจะตอ้งพรอ้ม เมื�อถงึเวลาสําหรับการแขง่ขนัที�ตน
นั�นมสีทิธิ�เพื�อที�จะเขา้รว่มแขง่ขนั

รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(SEA) จะถกูออกอากาศ และอาจมกีารใชก้ฎเพิ�มเตมิ ใน
กรณีนี� ผูเ้ขา้รว่มทกุคนจะไดรั้บการชี�แจงกฎเพิ�มเตมิพรอ้มกบัคําเชญิเขา้รว่มรอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค

รายละเอยีดรปูแบบทวัรน์าเมนต์

● ออนไลน์
● โหมด: 5on5, TDM Bomb
● การคดัสรรทมี:

○ ทมีจากรอบคดัเลอืกจะแขง่กบัทมีที�ไดรั้บเชญิในรอบแรกของรอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค
● ระบบทวัรน์าเมนต:์

○ แบบรอบเดยีวคดัออก; ดทีี�สดุใน 3

3.4 รอบชงิชนะเลศิ APAC
การลงทะเบยีน

ทมีที�ผา่นเขา้รอบจากรอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาคจะไดรั้บเชญิใหเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัในรอบชงิชนะเลศิ APAC ที�
กําลงัจะมขีึ�น ทมีที�เขา้รว่มจะตอ้งพรอ้มเมื�อถงึเวลาสําหรับการแขง่ขนัที�ตนนั�นมสีทิธิ�เพื�อที�จะเขา้รว่มแขง่ขนั

รอบชงิชนะเลศิ APAC จะถกูออกอากาศ และอาจมกีารใชก้ฎเพิ�มเตมิ ในกรณีนี� ผูเ้ขา้รว่มทกุคนจะไดรั้บการชี�แจง
กฎเพิ�มเตมิพรอ้มกบัคําเชญิเขา้รว่มรอบชงิชนะเลศิ APAC

รายละเอยีดรปูแบบทวัรน์าเมนต์
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● ออฟไลน์
● โหมด: 5on5, TDM Bomb
● การคดัสรรทมี:

○ แบบสุม่
● ระบบทวัรน์าเมนต:์

○ แบบสองรอบคดัออก; ดทีี�สดุใน 3
○ รอบชงิชนะเลศิ

■ ทมีจากสายบนมสีทิธิ�เลอืกทมี A หรอืทมี B
■ ทมีจากสายบนจะตอ้งเลอืกฝ่ายที�จะเริ�มเลน่กอ่น หรอืฝ่าย OT ในแผนที�ที�เลอืก

3.5 กฎการแขง่ขนั
เวลาเร ิ�มการแขง่ขนั

การแขง่ขนัทั �งหมด (รอบคดัเลอืก รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาคและรอบชงิชนะเลศิ APAC) จะเลน่ตามเวลาการ
แขง่ขนัที�กําหนดไว ้

เขา้รว่มล็อบบี�เกมของคณุ

1. เขา้สูห่นา้กจิกรรมการแขง่ขนัใน ESL Play

2. ทมีทางดา้นซา้ย (ทมีที�อยูด่า้นบนของสายการแขง่ขนัเรยีกวา่ “ทมี A”) ในหนา้การแขง่ขนัจะไดรั้บสทิธิ�
ในการโฮสติ�งล็อบบี�

3. จําเป็นตอ้งอปัโหลดผลการแขง่ขนั ภาพถา่ยหนา้จอและไฟล ์MOss เพื�อใชเ้ป็นสื�อการแขง่ขนัในหนา้การ
จับคู่

รายละเอยีดการแขง่ขนั

● หนึ�งแผนที�ตอ่การแขง่ขนั
● แตล่ะถว้ย: ผูเ้ลน่ 10 คนในหนึ�งล็อบบี�

การต ั�งคา่เกม

● การตั �งคา่ HUD: มาตราฐาน HUD
● ตวัเลอืกในการขอการลงคะแนนยอมแพถ้กูปิดใชง้าน

รายละเอยีดเกม

● จํานวนการแบน: 4
● ระยะเวลาการแบน: 10
● จํานวนรอบการแขง่: 6
● สลบับทบาทฝ่ายจูโ่จม / ฝ่ายป้องกนั: 3
● เกนิเวลา: 3
● ความตา่งของคะแนนชว่งเกนิเวลา: 2
● การสลบับทบาทชว่งเกนิเวลา: 1
● พารามเิตอรก์ารสลบัเป้าหมาย: 2
● ประเภทการสลบัเป้าหมาย: รอบที�ชนะ
● Unique Spawn ของฝ่ายโจมต:ี เปิด
● ระยะเวลาเลอืกเฟส: 30
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● ความเสยีหาย: 100
● ความเสยีหายจากลกูหลง: 100
● บาดเจ็บ: 20
● วิ�ง: เปิด
● พงิ: เปิด
● รเีพลยฉ์ากตาย: ปิด

โหมดเกม: TDM BOMB

● เวลาตดิระเบดิ: 7
● เวลากูร้ะเบดิ: 7
● เวลาจดุชนวน: 45
● การเตรยีมพรอ้ม: 45
● ดําเนนิการ: 180

โอเปอรเ์รเตอร ์อปุกรณต์บแตง่ อปุกรณเ์บ็ดเตล็ด เครื�องมอื อปุกรณเ์สรมิ

อนุญาตใหใ้ชโ้อเปอรเ์รเตอร ์และอปุกรณต์บแตง่ทั �งหมดได ้เวน้แตฝ่่ายบรหิารของทวัรน์าเมนตจ์ะหา้มอยา่งชดั
แจง้ หรอืถกูทําเครื�องหมายวา่ไมใ่หใ้ช ้ฝ่ายจัดการทวัรน์าเมนตข์อสงวนสทิธิ�ในการแบนอปุกรณเ์บ็ดเตล็ด โอ
เปอรเ์รเตอร ์เครื�องมอื หรอือปุกรณเ์สรมิไดท้กุเมื�อเพื�อรับประกนัวา่จะไมม่กีารใชป้ระโยชนใ์นทางที�ผดิ ฝ่าย
จัดการทวัรน์าเมนตจ์ะพยายามอยา่งเต็มที�เพื�อสง่ขอ้จํากดัหรอืการเปลี�ยนแปลงกฎใด ๆ ใหก้บัทมีโดยเร็วที�สดุ

โฮสติ�งและการเลอืกแผนที�แขง่ขนั (map veto)

ชุดแผนที�: จะใชแ้ผนที�ที�แสดงดา้นลา่งนี�

● Chalet
● Oregon
● Club House
● Skyscraper
● Bank
● Kafe Dostoyevsky
● Villa
● Border
● Themepark

การเลอืกแผนที�แขง่ขนั (Map Veto): การแบนแผนที�/การเลอืกฝั�งแตล่ะครั �งไมค่วรเกนิ 1 นาที

ทมีทางดา้นซา้ย (ทมีที�อยูด่า้นบนของสายการแขง่ขนัเรยีกวา่ “ทมี A”) ในหนา้การแขง่ขนัจะไดรั้บสทิธิ�ในการโฮ
สติ�งล็อบบี� ตําแหน่งเซริฟ์เวอรเ์ฉพาะจะไดรั้บการกําหนดโดยคา่เริ�มตน้ โปรดดสูว่นที� 3 “โครงสรา้งการแขง่ขนั”

สําหรับการแบนแผนที� BO1 (รอบคดัเลอืก) จะตอ้งดําเนนิการผา่นชอ่งความคดิเห็นของการแขง่ขนัในหนา้การ
แขง่ขนัผา่น ESL Play

สําหรับ BO3 (รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาคและรอบชงิชนะเลศิ APAC) ผูด้แูลระบบจะดําเนนิการแบนแผนที�บน
Discord

โปรดดตูารางดา้นลา่งสําหรับกระบวนการแบนแผนที�
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อนัดบัที�ดที ี�สดุใน 1 (BO1)
ทมี A แบน
ทมี B แบน
ทมี A แบน
ทมี B แบน
ทมี A แบน
ทมี B แบน
ทมี A แบน
ทมี B แบน

ตวัตดัสนิที�เหลอือยู่ A เลอืกฝั�ง / B OT

อนัดบัที�ดที ี�สดุใน 3 (BO3)
ทมี A แบน
ทมี B แบน
ทมี A แบน
ทมี B แบน

ทมี A เลอืก B เลอืกฝั�ง / A OT
ทมี B เลอืก A เลอืกฝั�ง / B OT

ทมี A แบน
ทมี B แบน

ตวัตดัสนิที�เหลอือยู่ โยนเหรยีญเพื�อเลอืกฝั�ง

เมื�อผูเ้ลน่ของทมีทั �งหมดอยูใ่นล็อบบี� พวกเขาจะถกูนับวา่พรอ้มแลว้ และสามารถเริ�มการแขง่ขนัได ้เมื�อพจิารณา
จากรายชื�อทั �งสองฝั�งเสร็จแลว้

ไมแ่สดงตวั

หากผูเ้ขา้แขง่ขนัไมพ่รอ้มที�จะเลน่ในการแขง่ขนัหลงัจากระยะเวลาผา่นไป 10 นาที (เชน่ ไมม่แีผนที�ที�ถกูแบน
และไมม่กีารสื�อสารใด ๆ เกดิขึ�น) พวกเขาจะไดรั้บถกูการรายงานวา่ไมแ่สดงตวัใหท้มีผูด้แูลระบบทราบผา่นทาง
Discord ทมีมเีวลา 10 นาทใีนการเขา้รว่มล็อบบี�โดยเริ�มนับตั �งแตท่ี�ไดรั้บการแจง้เตอืนการแขง่ขนั การไมเ่ขา้รว่ม
ภายในเวลานี�จะถกูปรับแพ ้การทําใหก้ารแขง่ขนัลา่ชา้จะสง่ผลใหถ้กูตดัสทิธิ�

ผลการแขง่ขนั

จะตอ้งสง่ผลการแขง่ขนัไปยงั ESL Play เมื�อส ิ�นสดุการแขง่ขนั จะตอ้งรายงานผลการแขง่ขนัหลงัจาก
สิ�นสดุการแขง่ขนัผา่นกจิกรรมการแขง่ขนัในแอปโทรศพัทม์อืถอื ESL Play หรอืเว็บไซต ์ผูเ้ลน่ควรอปัโหลดภาพ
หนา้จอ / วดิโีอ (สื�อการแขง่ขนั) ซึ�งแสดงใหเ้ห็นถงึคะแนนการแขง่ขนัอยา่งชดัเจน ตอ้งอปัโหลดสื�อการแขง่ขนั
ไปยงัหนา้กจิกรรมการแขง่ขนัโดยตรง ทั �งสองทมีจะตอ้งรับผดิชอบในการป้อนผลลพัธท์ี�ถกูตอ้งบนเว็บไซต ์ESL
ดงันั�น ทั �งสองทมีควรถา่ยภาพหนา้จอเมื�อสิ�นสดุการแขง่ขนั ซึ�งเราจะสามารถเห็นผลการแขง่ขนัที�ถกูตอ้งและจะ
ตอ้งอปัโหลดหลงัการแขง่ขนัไปยงัเว็บไซต ์ESL หากคณุมขีอ้ขดัแยง้ในการแขง่ขนั โปรดแจง้ผูด้แูลระบบใน
Discord เพื�อใหท้มีผูด้แูลระบบสามารถตรวจสอบกรณีดงักลา่ว และทําการตดัสนิได ้การตดัสนิอาจหมายความได ้
วา่ทั �งสองทมีนั�นอาจถกูตดัสทิธิ� หากมหีลกัฐานที�ไมเ่พยีงพอที�แสดงไดว้า่ทมีใดทมีหนึ�งนั�นเป็นผูช้นะที�ชดัเจน

ขาดการเชื�อมตอ่

หากผูเ้ลน่หลดุจากเซริฟ์เวอรร์ะหวา่งการแขง่ขนั รอบการแขง่จะดําเนนิตอ่ไปเรื�อย ๆ จนจบ (รอบการแขง่เริ�มตน้
ตั �งแตว่นิาทแีรกของชว่งการเตรยีมการ) หากทมีออกจากรอบการแขง่กอ่นจบ อกีทมีหนึ�งจะไดแ้ตม้ของรอบนั�น ๆ
ไป หลงัจากจบรอบการแขง่ ผูเ้ลน่ที�ขาดการเชื�อมตอ่จะไดรั้บอนุญาตใหก้ลบัเขา้รว่มเซริฟ์เวอรอ์กีครั �ง หรอื
สามารถขอโฮสตใ์หมไ่ด ้

หากทมีขาดการเชื�อมตอ่ระหวา่งรอบคดัเลอืก ทมีดงักลา่วจะถกูปรับแพเ้กม ไมใ่ชแ่คร่อบการแขง่เดยีว ผูเ้ลน่ที�ถกู
ตดัการเชื�อมตอ่มคีวามรับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวที�จะเชื�อมตอ่กลบัเขา้สูเ่กมเพื�อแขง่กบัคูต่อ่สูอ้กีครั �ง

ในระหวา่งรอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค แตล่ะทมีสามารถจัดโฮสตใ์หมไ่ดห้นึ�งครั �งตอ่แผนที� หากเกดิปัญหาเชน่นี�
ข ึ�นอกี เชน่ ผูเ้ลน่หลดุออกจากการแขง่ขนั เมื�อโฮสตแ์ขง่ขนัใหมแ่ลว้ ทางทมีจะตอ้งทําการเลน่แผนที�โดยใชผู้ ้
เลน่ที�เหลอือยูจ่นจบ ผูเ้ลน่ที�ถกูตดัการเชื�อมตอ่จะตอ้งทําการเชื�อมตอ่กลบัมาใหมโ่ดยเร็วที�สดุ การละเมดิกฎนี�จะ
ถอืเป็นการกลโกง และจะสง่ผลใหไ้ดรั้บโทษ รวมถงึการตดัสทิธิ�ทมีอกีดว้ย

ขอ้พพิาทเกี�ยวกบัการแขง่ขนั
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● หากพบปัญหาใด ๆ ในการแขง่ขนั ถอืเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ลน่ที�จะตดิตอ่ทมีผูด้แูลผา่นทาง
discord

● ผูเ้ลน่มหีนา้ที�รับผดิชอบในการพสิจูนผ์ลการแขง่ขนั ในกรณีที�เกดิขอ้พพิาท ซึ�งสามารถทําไดด้ว้ยการ
ถา่ยภาพหนา้จอของชยัชนะในแตล่ะครั �ง หรอืวดิโีอรเีพลยท์ี�อปัโหลดไปยงัเว็บไซต ์เชน่ YouTube หรอื
Twitch

3.6 สื�อการแขง่ขนั
สื�อการแขง่ขนัตอ่ไปนี�เป็นรปูแบบการพสิจูนท์ี�ยอมรับไดใ้นระหวา่งการรายงานการแขง่ขนั และการประทว้ง:

● Livestream VODs (พรอ้มชื�อของผูเ้ลน่ที�ชดัเจน, ทมีที�เลอืก, วนัที�, รอบการแขง่ขนั)
● ภาพถา่ยหนา้จอ (หรอืรปูถา่ย) ที�แสดงใหเ้ห็นทั �งผูเ้ลน่ และผลการแขง่/ปัญหา

3.7 MOnitor System Status (MOSS)
MOnitor System Status (MOSS) เป็นสิ�งที�ผูเ้ลน่ทกุคนที�จะใชต้ลอดระยะเวลาการแขง่ขนัทั �งหมดในทั �งรอบ
คดัเลอืก รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค และรอบชงิชนะเลศิ APAC โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ใดๆ หากผูเ้ลน่ที�ไมส่ามารถ
ใชง้าน MOnitor System Status (MOSS) ไดอ้ยา่งถกูตอ้งจะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้รว่มทวัรน์าเมนต์

สําหรับไฟล ์MOSS ที�หายไป ผูเ้ลน่/ทมีจะถกูลงโทษโดยขึ�นอยูก่บัแตล่ะสถานการณ:์
การละเมดิในครั �งแรกจะเป็นแคก่ารตกัเตอืน ซึ�งการละเมดิในครั �งตอ่มาจะสง่ผลใหท้มีถกูตดัสทิธิ�

ไฟล ์MOSS ที�เสยีหาย ชาํรดุ หรอืไมส่มบรูณจ์ะถกูตวีา่เป็นไฟล ์MOSS ที�หายไป และจะถกูลงโทษเชน่เดยีวกนั
ไฟล ์MOSS ที�มรีอบการแขง่หายไป 2 รอบขึ�นไป รวมถงึไฟลท์ี�มภีาพหนา้จอสดํีา หรอืมองไมเ่ห็นมากกวา่ 50%
จะถกูนับวา่ไมส่มบรูณ ์และถอืเป็นไฟลท์ี�หาย

การปรับเปลี�ยนไฟล ์MOSS และไฟล ์MOSS จะถกูลงโทษอยา่งเขม้งวด และถอืวา่เป็นการโกง

3.8 การอปัโหลดไฟล ์MOSS

จําเป็นตอ้งอปัโหลดไฟล ์MOSS ภายใน 10 นาทหีลงัจากการแขง่ขนั หากไฟลใ์ดหายไปใน 10 นาทกีอ่น
หนา้นี� คณุตอ้งตดิตอ่ผูด้แูลระบบใน Discord ภายใน 5 นาทเีพื�อชี�แจง ผูเ้ลน่จะไดรั้บเวลาเพิ�มเตมิจากการ
เปิดคํารอ้งเพื�ออปัโหลดไฟล ์MOSS ของพวกเขา

หากผูเ้ลน่ยงัไมไ่ดทํ้าการอปัโหลดไฟล ์MOSS ภายในกําหนดเวลานี� จะถอืวา่ไฟล ์MOSS นั�นหายไป และจะ
ถกูลงโทษเชน่เดยีวกนั ทมีที�ไดรั้บการตกัเตอืนไปกอ่นหนา้นั�นแลว้จะถกูตดัสทิธิ�

3.9 การเปลี�ยนแปลงกฎ

ESL ขอสงวนสทิธิ�ในการแกไ้ข ลบ หรอืเปลี�ยนแปลงกฎที�ระบไุวใ้นกฎเฉพาะของทวัรน์าเมนตน์ี� โดยไมต่อ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ผูเ้ลน่จะตอ้งปรับเปลี�ยนตามการแกไ้ขดงักลา่ว ฝ่ายการจัดการทวัรน์าเมนตย์งัขอสงวน
สทิธิ�ในการตดัสนิในกรณีที�ไมไ่ดรั้บการสนับสนุนโดยเฉพาะ หรอืใหร้ายละเอยีดในกฎเฉพาะของทวัรน์าเมน
ตน์ี� รวมไปถงึการตดัสนิในกรณีที�รา้ยแรงที�ขดักบักฎเฉพาะของทวัรน์าเมนตน์ี� เพื�อรักษาการเลน่ที�ยตุธิรรม
และความมนํี�าใจนักกฬีา
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4. รางวลั

4.1 รายละเอยีดรางวลั - รอบคดัเลอืก

อนัดบั รางวลั

อนัดบั 1 - 2 ผา่นเขา้สูร่อบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค

4.2 รายละเอยีดรางวลั - รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค
อนัดบั รางวลั

อนัดบั 1 เงนิรางวลั USD $2,000 + ผา่นเขา้สูร่อบชงิชนะเลศิ

APAC

อนัดบั 2 เงนิรางวลั USD $1,500

อนัดบั 3 - 4 เงนิรางวลั USD $1,000

4.3 รายละเอยีดรางวลั - รอบชงิชนะเลศิ APAC
อนัดบั รางวลั

อนัดบั 1 เงนิรางวลั USD $8,000
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อนัดบั 2 เงนิรางวลั USD $5,000

อนัดบั 3 เงนิรางวลั USD $3,000

อนัดบั 4 เงนิรางวลั USD $2,000

4.4 เง ื�อนไขและขอ้กาํหนดในการรบัรางวลั

รางวลัไมส่ามารถโอนสทิธิ�ได ้ไมอ่นุญาตใหม้กีารทดแทนของรางวลัดว้ยสนิคา้และบรกิารอื�น ๆ คา่ใชจ้า่ย
ทั �งหมดที�ไมไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงภาษีของรัฐบาลกลาง รัฐและทอ้งถิ�นที�เกี�ยวขอ้ง
ทั �งหมด รวมไปถงึภาษีศลุกากรระหวา่งประเทศ ทั �งหมดความรับผดิชอบของผูช้นะแตล่ะคนแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

การรับรางวลัขึ�นอยูก่บัการปฏบิตัติามกฎอยา่งเป็นทางการเหลา่นี� รางวลัทั �งหมดที�สอดคลอ้งกบักฎอยา่งเป็น
ทางการเหลา่นี�จะถกูนํามาเป็นรางวลั ในกรณีที�ผูม้สีทิธิ�ชนะถกูตดัสทิธิ� หรอืรางวลัถกูรบิดว้ยเหตผุลใดกต็าม ทาง
ESL จะมอบรางวลัที�เกี�ยวขอ้ง ถา้เวลาเอื�ออํานวยตามลกัษณะของรางวลั เพื�อแจกจา่ยใหก้บัทมีอื�น ๆ ในทวัรน์า
เมนตนั์�น ๆ อยา่งเทา่เทยีมกนั อาจใชเ้วลาในการจัดสง่ของรางวลันานถงึ 3 เดอืน

4.5 การเดนิทางและที�พกั
การเดนิทางและที�พักสําหรับทมีที�ผา่นเขา้สูร่อบชองชนะเลศิ APAC จะไดรั้บการจัดการโดยผูจั้ดทวัรน์าเมนต์
ขอ้มลูเพิ�มเตมิจะถกูสง่ไปยงัทมีที�ผา่นการคดัเลอืก

5. การรายงานขา่วของเกม

5.1 สทิธิ
ASUS เป็นเจา้ของสทิธิ�การออกอากาศทั �งหมดของ ROG Masters APAC 2022 ในขณะที� ESL ไดรั้บสทิธิ�ในการ
รายงานขา่วของ ROG Masters APAC 2022 นี�รวมถงึรปูแบบการรับสง่ขอ้มลูทั �งหมด ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง
IRC Bots, Shoutcast-streams, การถา่ยทอดสดบนแพลตฟอรม์ตา่ง ๆ เชน่ Twitch และ YouTube

5.2 การแพรภ่าพสว่นบคุคล
ผูเ้ลน่หรอืทมีไมไ่ดรั้บอนุญาตใหถ้า่ยทอดสดการแขง่ขนัของตนเองหรอืการแขง่นัดที�เลอืก โดยไมไ่ดรั้บการ
อนุมตัลิว่งหนา้จาก ESL ในกรณีนี� ขอ้ตกลงและเงื�อนไขจะตอ้งไดรั้บการจัดการกบั ESL ซึ�งเป็นผูจั้ดทวัรน์าเมน
ตก์อ่นที�การแขง่ขนัจะแสดงขึ�น

ESL ในฐานะผูจั้ดทวัรน์าเมนต ์จะทําการตดิตอ่ผูเ้ลน่หรอืทมีใด ๆ หากพวกเขาตอ้งการที�จะออกอากาศการแขง่ขนั
นัดใดนัดหนึ�งของพวกเขา ในกรณีของการออกอากาศรอบชงิชนะเลศิ อาจมกีารใชก้ฎเพิ�มเตมิได ้ในกรณีนี� ผูเ้ขา้
รว่มทกุคนจะไดรั้บแจง้เกี�ยวกบัชดุกฎใหมพ่รอ้มกบัคําเชญิที�พวกเขาไดรั้บ
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5.3 ขอ้ตกลง
ผูเ้ลน่ตกลงวา่ชื�อและสทิธิ�ใด ๆ ที�เกดิขึ�นจากทวัรน์าเมนต ์ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงความเป็นเจา้ของ ลขิสทิธิ�
และสทิธิ�ในทรัพยส์นิทางปัญญาที�เกี�ยวขอ้ง จะถอืวา่เป็นของ ASUS ในขั �นตน้ ผูเ้ลน่ใหส้ทิธิ� ASUS ทั�วโลก และ
ไมค่ดิคา่ลขิสทิธิ�ในการเสนอราคา คดัลอก ทําซํ�า แกไ้ข เผยแพร ่แจกจา่ยและใชก้ารถา่ยทํา ถา่ยภาพ บนัทกึ
เสยีงที�เกดิขึ�นในทวัรน์าเมนตท์ั �งหมดหรอืบางสว่นเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการโฆษณาและสง่เสรมิการขายทั �งหมด ใน
รปูแบบตา่ง ๆ และในสื�อตา่ง ๆ ผูเ้ลน่ไมส่ามารถปฏเิสธที�จะมสีว่นรว่มในการแขง่ขนัที�ออกอากาศ และไมส่ามารถ
เลอืกวธิกีารหรอืรปูแบบการออกอากาศ หรอืยกเลกิความยนิยอมของเขา/เธอในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล
ของเขา/เธอในระหวา่งทวัรน์าเมนต์

6. การลงโทษ
ทมีที�ถกูพบวา่ละเมดิกฎเฉพาะของทวัรน์าเมนต ์ROG Masters APAC 2022 , ESL Global Rules และ / หรอื
Ubisoft Code of Conduct: The way we play จะอยูภ่ายใตแ้ตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ:

● คําเตอืน
● การแขง่ที�แพ ้
● รอบการแขง่ที�ถกูโทษปรับ
● การแขง่ขนัที�ถกูโทษปรับ
● รางวลัที�ถกูโทษปรับ
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ภาคผนวก A: ประเทศ / พื�นที�และอายุ
ภาคผนวก A: ประเทศ / พื�นที�และอายุ

ดา้นลา่งนี�คอืรายชื�อประเทศที�มสีทิธิ�ทั �งหมด ภมูภิาคการแขง่ขนัและอายขุั �นตํ�าที�จําเป็นในการเขา้รว่ม ROG
Masters APAC 2022:

ประเทศ ภมูภิาค อายุ

ญี�ปุ่ น ญี�ปุ่ น 18

เกาหลี เกาหลี 18

อนิเดยี เอเชยีใต ้ 18

บงัคลาเทศ เอเชยีใต ้ 18

ศรลีงักา เอเชยีใต ้ 18

เนปาล เอเชยีใต ้ 18

มลัดฟีส์ เอเชยีใต ้ 18

สงิคโปร์ เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 18

มาเลเซยี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 18

อนิโดนเีซยี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 18

ไทย เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 18

เวยีดนาม เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 18

ฟิลปิปินส์ เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 18

กมัพชูา เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 18

เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกงแหง่
สาธารณรัฐประชาชนจนี

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 18

บรไูนดารสุซาลาม เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 18
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