
ESPOR KÜRESEL CEZA LİSTESİ

Dereceli oyun sıralamasını yükseltmek amacıyla bir
oyuncunun diğer oyuncunun kişisel kazanç karşılığında
(örn. iyilik, para, maddi değeri olan hizmetler vs.)
hesabını kontrol etmesidir.

HESAP YÜKSELTME (ELOBOOST)

TİPİK & MİNİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: Ligin
devam ettiği 3 ay

MAKSİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: Ligin devam ettiği
20 ay

LİMİT EVRESİ: 12 ay

KURAL İHLALİ

Diğer kişi veya kişilere karşı kabul edilemez davranış
örneklerinin tekrarı. Örneğin küçük cezalara ve uyarılara
rağmen devam eden oyun içi tekrar eden nefret söylemi.

DEVAM EDEN SPORTMENLİĞE AYKIRI
TUTUM

TİPİK & MİNİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: Ligin
devam ettiği 3 ay

MAKSİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: Ligin devam ettiği
10 ay

LİMİT EVRESİ: 12 ay

KURAL İHLALİ

Aşırı derecede uygun olmayan davranışın bir kere sergi-
lenmesi. Örneğin muteber ölüm tehditleri, fiziksel şiddet,
aşırı derecede fanatiklik veya kişi veya bir grup kişiye
karşı kötü niyetli söylemde bulunmak.

AŞIRI DERECEDE SPORTMENLİĞE AYKIRI
TUTUM

TİPİK & MİNİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: Ligin
devam ettiği 3 ay

MAKSİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: Ligin devam ettiği
10 ay

LİMİT EVRESİ: 12 ay

KURAL İHLALİ

Tasdik edilmiş çevrimiçi bir yarışmada gizlice, açıklanan
kadroda oynamayan bir oyuncuyla oynamak.

ÇEVRİMİÇİ OYUNDA FARKLI OYUN
OYNAMASI

TİPİK & MİNİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: Ligin
devam ettiği 5 ay

MAKSİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: Ligin devam ettiği
20 ay

LİMİT EVRESİ: 24 ay

KURAL İHLALİ

Bir maçın sonucunu herhangi bir yönde veya şekilde
etkilemeye çalışmak (Örnek: Rüşvetle, tehditle, bilerek
oyunu kaybederek vs.)

MAÇ SATMAK

TİPİK & MİNİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: Ligin
devam ettiği 10 ay

MAKSİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: Sınırsız

LİMİT EVRESİ: 36 ay

KURAL İHLALİ

Oyun içi veya oyun dışı kural dışı tekniğin kullanılması
rekabetçi oyunu etkili bir şekilde değiştirir. (Örneğin,
elektronik sinyaller, hackler, vs.)

PROFESYONEL OYUNLARDA HİLE YAPMAK

TİPİK & MİNİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: Ligin
devam ettiği 10 ay

MAKSİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: Sınırsız

LİMİT EVRESİ: 36 ay

KURAL İHLALİ

Hiçbir takım üyesi veya bir takım bağlantısı (oyuncular
hariç), lig onaylı sözleşmesi bulunan hiçbir koç veya 
oyuncuyu teşvik edemez, ayartamaz veya iş teklifinde
bulunamaz. Hiçbir takım üyesi veya bir takım bağlantısı
(oyuncular hariç) aynı şekilde koç veya oyuncuyu ihlale
veya bahsi geçen takımla sözleşmeyi sonlandırmaya teş-
vik edemvik edemez. Lig yetkililerinin kararı sonucu bu kuralın
çiğnenmesi cezalara neden olabilir. Başka bir takımdaki
resmi bir koç veya oyuncunun takımdaki şu anki durumu
hakkında bilgi almak için yöneticiler koçun/oyuncunun
sözleşmesinin devam ettiği takımın yönetimiyle iletişime
geçmelidir. Bu bağlamda, “abartılı bir şekilde”; lig
tarafından tanınmış sözleşmeli olan koç veya oyuncuya
gügüvenilir, doğru kişiye yönelik ve ağırbaşlı bir iş teklifi
şeklinde anlaşılmalıdır. Şüpheleri ortadan kaldırmak
adına, sözleşmenin şu anki hali veya gelecekteki potan-
siyel durumu ile ilgili bütün açıklamalar yasaklanmıştır.

TAKIMLA BAĞLANTISI OLAN VE OYUNCU
OLMAYAN BİRİNİN BAŞKA BİR OYUNCU-
NUN ABARTILI BİR ŞEKİLDE AKLINI
ÇELMESİ VEYA TAKIMA ÇAĞIRMASI

TİPİK & MİNİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: Ligin
devam ettiği 10 ay boyunca uzaklaştırma, kazanç kaybı
ve ligin uygun gördüğü kurumsal ceza. Ligin uygun gördüğü
herhangi bir resmi kapasitedeki Riot onaylı liglere giriş
veya bu liglerde varlığını sürdürme yasağı.

MAKSİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: Sınırsız

LİMİT EVRESİ: 6 ay

KURAL İHLALİ

Hiçbir aktif veya aktif olmayan oyuncu, lig onaylı söz-
leşmesi bulunan hiçbir koç veya oyuncuyu teşvik ede-
mez, ayartamaz veya iş teklifinde bulunamaz. Hiçbir
aktif veya aktif olmayan oyuncu aynı şekilde koç veya
oyuncuyu ihlale veya bahsi geçen takımla sözleşmeyi
sonlandırmaya teşvik edemez. Lig yetkililerinin kararı
sonucu bu sonucu bu kuralın çiğnenmesi cezalara neden olabilir.
Başka bir takımdaki resmi bir koç veya oyuncunun
takımdaki şu anki durumu hakkında bilgi almak için
yöneticiler koçun/oyuncunun sözleşmesinin devam
ettiği takımın yönetimiyle iletişime geçmelidir. Bu
bağlamda, “abartılı bir şekilde”; lig tarafından tanınmış
sözleşmesi olan koç veya oyuncuya güvenilir, doğru
kişikişiye yönelik ve ağırbaşlı bir iş teklifi şeklinde anla-
şılmalıdır. Şüpheleri ortadan kaldırmak adına, sözleş-
menin şu anki hali veya gelecekteki potansiyel durumu
ile ilgili bütün açıklamalar yasaklanmıştır.

OYUNCUNUN BAŞKA BİR OYUNCUNUN
ABARTILI BİR ŞEKİLDE AKLINI ÇELMESİ
VEYA TAKIMA ÇAĞIRMASI

TİPİK & MİNİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ:
Ligin devam ettiği 5 ay

MAKSİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: 
Ligin devam ettiği 10 ay

LİMİT EVRESİ: 6 ay

KURAL İHLALİ

Lig tanımlı sözleşmesi olan bir oyuncu veya koçun,
mevcut veya ileride kurulacak bir League of Legends
takımıyla iş teklifi şeklinde anlaşmaya oturması veya
teşvik etmesi durumu. Resmi bir koç veya oyuncu halka
açık bir şekilde takımdan ayrılmak istediğini belirtebilir
ve genel bir dille (özel bir takımı belirtmeden) bütün
ttaraflara yönetimle iletişime geçmeleri konusunda teş-
vik edebilir. Ancak açıkça belirtmek gerekirse, resmi
bir koç veya oyuncu doğrudan bir takımın yönetimi ile
sözleşme şartlarını çiğneyerek iletişime geçemez. Şüp-
heleri ortadan kaldırmak adına, sözleşmenin şu anki
haline müdahale veya gelecekteki teklifler ile ilgili
bütün açıklamalar yasaklanmıştır.

TEŞVİK: BİR OYUNCU VEYA KOÇUN
TAKIMLARI KENDİLERİNİ ÇAĞIRMAYA
AYARTMASI/TEŞVİK ETMESİ

TİPİK & MİNİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: 
Ligin devam ettiği 3 ay

MAKSİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: 
Ligin devam ettiği 15 ay

LİMİT EVRESİ: 6 ay

KURAL İHLALİ

Yazılımlar, scriptler, hackler, DDOS saldırıları, açıklar-
dan yararlanılması ve diğer League of Legends Kullanım
Koşulları’nı ihlal eden veya herkese açık normal oyun
üzerinde herhangi bir LoL yetki alanının veya sunucusu-
nun rekabetçi ortamını bozacak ürünler kullanma duru-
mudur.

HACKLER/KÖTÜYE KULLANIM GİBİ
UYGUNSUZ PROGRAMLARIN HERKESE
AÇIK OYUNLARDA (ÖRN. TEKLİ SIRA)
ÜRETİMİ/KULLANIMI/DAĞITIMI

TİPİK & MİNİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: 
Ligin devam ettiği 10 ay

MAKSİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: 
Ligin devam ettiği 20 ay

LİMİT EVRESİ: 12 ay

KURAL İHLALİ

League of Legends yarı profesyonel veya profesyonel
oyunun sonucuna yapılacak maddi bir bahis durumudur.
(Örn: Bir maça bahis yapmak) Buna kendi veya başkası-
nın takımına bahis oynamak dahildir.

YARI PROFESYONEL VEYA PROFESYONEL
MAÇLARA OYNAMASA BİLE BAHİS YAP-
MAK

TİPİK & MİNİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: 
Ligin devam ettiği 10 ay

MAKSİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: 
Ligin devam ettiği 20 ay

LİMİT EVRESİ: 12 ay

KURAL İHLALİ

Maddi durum karşılığında satmak niyetiyle otomatik
veya yarı otomatik teknikler kullanılarak hesapların
seviye atlatılması ve/veya herhangi bir hesap satışında
aktif rol oynamak.

BİLGİSAYAR ARACILIĞIYLA OLUŞTURUL-
MUŞ HESAPLARIN SATIŞ İÇİN ÜRETİMİ
VEYA HERHANGİ BİR HESAP SATIŞI

TİPİK & MİNİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: 
Ligin devam ettiği 5 ay

MAKSİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: 
Ligin devam ettiği 10 ay

LİMİT EVRESİ: 12 ay

KURAL İHLALİ

Diğer takımlar veya bireylerle anlaşarak dereceli sırala-
rı elemelere katılmak için değiştirme durumudur.

ELEMELER İÇİN DERECELİ SIRALAMA
MANİPÜLASYONU (ÖRN. ZAFER TAKASI)

TİPİK & MİNİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: 
Ligin devam ettiği 5 ay

MAKSİMUM UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ: 
Ligin devam ettiği 10 ay

LİMİT EVRESİ: 12 ay

KURAL İHLALİ

Hafifleten ve ağırlaştırılan durumlarda, lig yetkilileri Minimum ve Maksimum Uzaklaştırma Süresini değiştirme hakkını
saklı tutar.

Uzaklaştırmalar bütün resmi profesyonel ligler ve yarı profesyonel liglerde geçerlidir. Uzaklaştırmalar aynı zamanda
lig yetkilileri sağduyusu dahilinde dünya çapındaki Riot onaylı ligler, turnuvalar ve etkinliklerde de geçerlidir.

Aylar halihazırda rekabetçi oyunun devam ettiği, Kasım ve Aralık aylarını kapsar. Aylar, gününe bağlı olarak yuvarlanarak
hesaplanır. (Örn: 15 Nisan’dan 15 Ekim’e, 31 Ocak’tan 30 Eylül’e).

UUzaklaştırması devam eden bir oyuncu All-Star etkinliğine katılamaz.

Riot onaylı olmayan etkinliklerde yapılan kural ihlali örnekleri yukarıdaki ceza tablosuna dahil tutulabilir.

Yarı profesyonel lig, profesyonel bir lige veya elemelerine çıkma imkanı olan ligleri kapsar. 

Profesyonel lig Dünya Şampiyonası Etkinliği’ne, doğrudan veya ön eleme aracılığıyla gitme imkanı olan ligleri kapsar.

Limit evresi kural ihlali gerçekleştiği anda başlar ve limit evresi tarafından belirlenen bir süre sonra biter. Örneğin,
1 yıl limit evreli bir kural ihlali 15 Haziran 2015’te yapıldıysa, 16 Haziran 2016’dan önce şikayet edilir, keşfedilir veya
aaraştırma açılırsa ceza verilecek bir kural ihlalidir. Ancak eğer kural ihlali 15 Haziran 2015’te gerçekleşmişse ve şika-
yeti, keşfedilişi veya soruşturmaya açılışı 16 Haziran 2016 ise ceza verilemez. Eğer kural ihlali benzer kural ihlalleri-
nin bir kısmıyla limit evresi son kural ihlalinin gerçekleştiği tarihte başlar ve bu süre zarfında gerçekleşen bütün ku-
ral ihlalleri cezalandırılabilir. Şüphe duyulması durumunda bir kural ihlalinin süresi bu olayı etkileyen diğer kural
ihlallerini de kapsayabilir. Örneğin, eğer bir 15 Haziran 2015’te Elo Şişirme yaptıysa ve ödemesini 20 Haziran 2015’e
kadar almadıysa, 1 yıllık limit evresi 20 Haziran 2015’ten başlar.

ZaZaten cezalandırılmış ve 1 yıl öncesinde gerçekleşen kural ihlalleri ağırlaştırıcı cevap olarak değerlendirilmeyecektir.

NOTLAR


