
 یعنوان و نسخه باز   -۱

 Valorant ی:نام باز  ۱-۱

 باشدیم نسخه در دسترس قرار گرفته ن یدر مسابقات ، آخر  :ینسخه باز  ۲-۱

 

 نامثبت -۲

 :باشد یم ر یفور به آدرس ز  یفور ا  ی ج یفروشگاه محصوالت مجاز  قیثبت از طر  ۱-۲

https://G4A4.com/ves 

که خارج از کشورند مجاز است. الزم به ذکر است شرکت   یافراد یتمام  یشرکت در مسابقات برا   ۲-۲
 .داشته باشند یرانیا  تیتابع دیکنندگان در مسابقات با

 .کنند یمعرف  توانندیم  رهینفر به عنوان ذخ  دوها  میت ۲-۳

 

 یبرگزار  وه یش -۳

 (رهیذخ کن یز با دو نفر همراه  ۵)  یمیمسابقه ت :یفرمت باز  ۱-۳

برگزار خواهد شد. فرمت و جدول مسابقه    ن یتمام مراحل مسابقات به صورت آنل   فرمت جدول: ۲-۳
ها  ینام در همان صفحه مسابقات مشخص خواهد شد. الزم به ذکر است باز پس از اتمام مهلت ثبت

شده    ماز ساعت اعل قبل   قهیدق  ۱۰  ستیبا  یها م  میت  کنانیو باز   شوندی راس ساعت اعلم شده برگزار م
وجه عوض   چیها به ه ی برنامه باز  یزمان یها تیداخل سرور حضور داشته باشند. به علت محدود

  م یوجود ندارد و  اگر ت یزمان باز  ر ییتغ یبرا  گر یکدیها با  میت یامکان هماهنگ  ن ینخواهد شد. همچن
صورت بروز   ر ها راس ساعت اعلم شده داخل سرور حضور نداشته باشند بازنده اعلم خواهند شد. د

 یشود، برگزار  یمشکل در روند برگزار  جادیکه باعث ا  نترنتیسرور/شبکه ا  یرساختیو ز  یمشکلت فن
 .خواهد افتاد قیبه تعو یتا حل مشکل فن یباز 

 برنده ص یتشخ ۳-۳

 .برنده خواهد بود یکتور یو ۱۳با  میت ن یتک اول یدر مچ ها  ۳-۳-۱

 ده یکش یبا مپ انتخاب ویبه مچ س یدو مچ اول باز  یدرصورت تساو ییسه تا یمچ ها  در  ۳-۳-۲
 .خواهد شد

https://g4a4.com/ves


 خواهد بود   رندهیگ میموارد، داور مسابقه تصم یدر باق ۳-۳-۳

 

 Veto ها و پروسهمپ -۴

 شوند  یشامل انتخاب ها م  Bind,Split,Havean,Ascent یها  مپ: هامپ  ۱-۴

 : (مپ/یتک باز )  Veto پروسه  ۲-۴

 .مشخص خواهد شد یبا قرعه کش  تویشروع کننده و  میت ۴-۲-۱

 کندی مپ رو حذف م ن یباال اول میت ۴-۲-۲

 کندی مپ رو حذف م نیدوم ن ییپا میت ۴-۲-۳

 خواهد شد  یمانده باز   یباق مپ ۴-۲-۴

 شود ی راند مشخص م فیبا نا دیسا ۴-۲-۵

 Defenders میباشد ت  ن ییپا Seed که یمیو ت Attacker میباال باشد ت Seed که یمیت  ۴-۲-۶
 .باشد یم

 (:یسه باز )  Veto پروسه  ۳-۴

 .مشخص خواهد شد  یبا قرعه کش تویشروع کننده و میت ۴-۳-۱

 کندی مپ رو حذف م ن یالف اول میت ۴-۳-۲

 کندی مپ رو حذف م ن یب دوم میت ۴-۳-۳

 خواهد شد یمپ آسنت به عنوان مپ سوم باز  ی صورت تساو  در  ۴-۳-۴

 .شودی راند مشخص م فیمپ سوم با نا دیسا ۴-۳-۵

 

 سرور ماتیتنظ -۵

 یابیباشد که با ارز  ی( م هیدر سرور ترک ن یسرور منتخب مسابقات اروپا ) در صورت توافق طرف ۵-۱
 .شودیها معلوم م ر یپل نگیپ

 



 یکاربر اکانت و نام  -۶

 .که متعلق به خودشان هست در مسابقات شرکت کنند یا  ی دیبا آ دیبا کنانیباز  ۶-۱

 .باعث حذف از مسابقات خواهد شد کن یباز  ر ییتغ هرگونه ۶-۲

 

 قبل از مسابقه یو راهنما  نیقوان  -۷

 2و  یاصل کن یباز  5استفاده کنند )  کن یباز  7از  توانندیحاضر در مسابقات حداکثر م یها میت ۷-۱
را نخواهند   یگر ید میدر ت یتا آخر مسابقات حق باز  کنانیباز  ن یکدام از ا  چی( که ه رهیذخ کن یباز 

  ی م  حذفتخلف باشند از دور مسابقات  نیا  ر یکه درگ ییها میت ای میداشت و در صورت تخلف هر  ت
 شوند

ه  دوره از مسابقات برقرار است و هم ن یدر ا  کمیاستفاده از بند  قانون :کمیاستفاده از بند  قانون ۷-۲
 کنانیباز   یالزم و صدا   تیفیک  یدارا   دیبا  کمیاستفاده کنند. بند  کمیاز برنامه بند  توانندیها م  میت  کنانیباز 

 .باشد یداخل باز 

 خودشان استفاده خواهند کرد یانتخاب ماتیاز تنظ کنانیباز  ۷-۳

که  یقابل استفاده است. در صورت  شودی م یکه از طرف انجمن معرف  یا فقط برنامهر: سرو سیو ۷-۴
 .خواهد شد ن یگز یتوسط داور جا گر ید یا برنامه دچار اختلل شود، برنامه  ن یا 

 : Veto پروسه ۷-۵

 و توسط داور انجام خواهد شد م یدو ت یدرهایها از سمت لو بن کردن مپ  کیپروسه پ ۷-۵-۱

موظف   هادر یانتخاب شود و ل ی شروع باز  یمان مقرر شده برا قبل از ز  قهیدق  15 دیبا یمپ باز  ۷-۵-۲
 .رو انجام دهند تویهستند در زمان گفته شده با داور و

 یشروع باز  ۷-۶

  ی از زمان مسابقه در سرور حضور داشته باشند و برا  شیپ قهیدق 10موظف هستند  م یهر دو ت ۷-۶-۱
 شروع آماده باشند 

منتظر بمانند و   ن یشروع مسابقه تا اعلم ادم یبرا دیبا هامیت کنان،یپس از حضور تمام باز  ۷-۶-۲
 .زودتر از آن مسابقه را آغاز کنند دینبا

 داور شروع خواهد شد  دییپس از تا یباز  ۷-۶-۳



 مسابقه  یو راهنما  نیقوان -۸

 استفاده شوند  دیوجه نبا چیو به ه شوندی تخلف محسوب م ر یموارد ز  تخلفات:  ۸-۱

 کند جادیاختلل ا  یباز  یپلم یکه در گ یاستفاده از باگ  ۸-۱-۱

 طبقات و سقف   وار،یشدن از د رد ۸-۱-۲

 کرد ی که نتوان آن را خنث ییگذاشتن بمب در جا ۸-۱-۳

 اوتم ی تا کالیتاکت ۸-۲

  اوتمیتا  کالیدرخواست تاکت  لیکو   جی بار در شروع هر مچ قبل شروع دم  کی تواند    یم  میهر ت  ۸-۲-۱
 کند

هاست به   ضیمتوقف تا تعو یاعلم کند که باز  RH یموظف است تا در چت باز  میت در یل ۸-۲-۲
 .انجام شود نگ یثبات پ جادیمنظور ا 

 .فتدیبار اتفاق ب 1از  شیب دینبا اوتمیتا کالیهر تاکت ۸-۲-۳

 هدفون خود را بردارند ایخود بلند شوند و  یاز صندل  توانندی نم اوتمیدر طول تا کنانیباز  ۸-۲-۴

 Technical Pauses    یتوقف فن ۸-۳

 سدیاستفاده کند و در چت بنو pause. از دستور دیبا کن یباز  ستم،یدر صورت مشکل در س ۸-۳-۱
“pause” ای “issue” 

 با داور و مسئول حل مشکل صحبت کند تواندی وقفه فقط م ن ی در طول ا  کن یباز  ۸-۳-۲

  ی جیاول راند رخ دهد و دم هیثان 40اختلل در  ن ی دچار اختلل شود و ا  کن یاگر دستگاه باز  ۸-۳-۳
 خواهد شد  یوارد نشده باشد، راند مجدد باز  یکس به

 هامپ  ن یزمان استراحت ب  ۸-۴

را   یشتر یکه برگزارکننده زمان ب یاست. در صورت قهیدق 5ها مپ ن یحداکثر زمان استراحت ب ۸-۴-۱
 .اعلم خواهد کرد هامیت  در یداشته باشد به ل از ین یباز  میاستر  ماتیتنظ یبرا 

 

 

 



 ممنوع یرفتارها -۹

اخطار دهد و   ایبه او تذکر  تواندیداشته باشد، داور م یرفتار زشت ای یبدرفتار  میت کی کن یاگر باز  ۹-۱
 .ردیدر نظر بگ میت یاخراج را برا  ایباخت  ای

 مش یبدافزار استفاده کند از مسابقات اخراج خواهد شد و به همراه ت  ا یاز هرگونه باگ   یکنیاگر باز  ۹-۲
 .شوند یمسابقات منع م  یسال از حضور در تمام  1

 

 نیقوان ر ییتغ -۱۰

 ی باز  یدر صورت بروزرسان ن یقوان ر ییتغ ۱۰-۱

 .داشته باشد  یگر ید یمنطق  لیکه دل یمشاهده مورد ۱۰-۲

 .ردیباال را بگ ن یخارج از قوان میتواند تصم یم یداور  میت ۱۰-۳


