
 

  



 به نام خدا

 و رقابتی وییئویدهای دومین فستیوال بازی

  Call of Duty: Mobileنامه بازی آیین

 

 عنوان بازی- ۱

Call of Duty: Mobile عنوان بازی:  1.1  

iOS , Android  2.1 برگزاری پلتفرم:  

در مسابقات، بازی خود را به آخرین نسخه بروزرسانی کنید. 3.1   

  کنندگانشرکت- 2

 شرکت در مسابقات برای عموم همکیشان آزاد است و تمامی همکیشان امکان شرکت در مسابقات را دارند.

 ساختار برگزاری -3

رسانی و به منظور اطالع WhatsApp و Discord هاینام بازیکنان، گروهی در اپلیکیشنپس از ثبت  3.1

بایست همکاری الزم را با برگزارکنندگان جهت برگزاری بازیکنان می شود.ها تشکیل میانجام بازی اعالم زمان

به عمل آورند. همچنین ارتباط بازیکنان با یکدیگر و با داور مسابقات از طریق  هاهرچه بهتر این رقابت

 . گیردصورت می Discord اپلیکیشن

 بازیکنان در بازی یکسان باشد.بایست اسامی استفاده شده در این اپلیکیشن با اسامی همچنین می

دو طرف باشد و اگر هردقیقه می 3ر راند باشد. مدت زمان استراحت بین همی 5از  3هر بازی به صورت  3.2

از زمان اعالم شده  دقیقه 5کند. چنانچه بازیکنی پس از به توافق برسند بازی بدون استراحت ادامه پیدا می

 شود.شود و امتیازی برای او محاسبه نمیآن راند محروم می وارد سرور نشود با نظر داور از

بایست داور/ داوران بازی را وارد لیست دوستان خود بازیکنان برای بهبود روند برگزاری مسابقات می 3.3

  کنند.

برگزار  شوند و مسابقات به شکل انفرادیکشی تشکیل میسرورها با توجه به تعداد بازیکنان و با قرعه 3.4

 شود.می

  



گیرد. شود، صورت میمیها دادهازی که توسط داوران به آنرتبه بندی بازیکنان با توجه به امتی 3.5 

 گیرد.بندی صورت میرتبه Death/Killامتیازات بازیکنانی برابر شد، با نسبت  اگر

3.6 Level   باشد و ممکن است افراد باتعیین سطح نمی مالکبازیکنان به هیچ عنوانLevel   های

د، پس تمام مسئولیت آن بر عهده نهای باال قرار بگیر Level دیگر با پایین در مقابل افراد

اید. کمترین تمام قوانین مسابقه را پذیرفته نام در مسابقات شماباشد و با ثبتکنندگان میشرکت

Level  ،باشد.می1برای حضور در بازی 

سازی و انجام تنظیمات آنالین شوند  دقیقه قبل از شروع بازی به منظور آماده 5بایست بازیکنان می 3.7

شده وارد سرور  اعالمدقیقه پس از زمان  5همکاری الزم را داشته باشند. بازیکنی که  و با تیم برگزاری

شود. هر تیازی برای وی در نظر گرفته نمیشود و امبازی محروم می نشود، با نظر داور از شرکت در آن

علت قطعی برق یا قطعی اینترنت و یا به دقیقه می تواند  5کامل به مدت  یدر مدت هر باز بازیکن

. در غیر این صورت با نظر داور/داوران نماید  pauseداوران بازی را /داورمواردی دیگر با هماهنگی 

کردن گوشی و قطعی  ها از جمله قطعی اینترنت، هنگمسئولیتشود. تمام امتیازات وی محاسبه نمی

 باشد.می کنندگانشرکت عهدهبرق و غیره بر

 های ممنوعرفتار -4

هیچ یک از بازیکنان حق توهین به بازیکنان دیگر و داور مسابقات را نخواهد داشت و در صورت  4.1

 خاطی برخورد خواهد شد. مشاهده با بازیکن

با بازیکن خاطی برخورد  ،باشد و در صورت استفادهاز هرگونه باگ یا بدافزار ممنوع میاستفاده  4.2

 شود.می

 باشد.ساز در بازی ممنوع میاستفاده از شبیه 4.3

 استفاده از دسته در بازی ممنوع است. 4.4

 

 


