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 جائزة ماليّة نقديّة بدءاً من :6000$ دوالر أمريكي

 $ دوالر أمريكي للفريق 04كلفة التسجيل : 
 تزداد الجائزة الكبرى مع ازدياد عدد المشتركين.

ترانسفر " واير أيّام من الحفل الرئيس ، عبر " أربعةسيتّم تسليم جميع الجوائز الماليّة بعد   
 لدى المنظمين حق المطالبة بالبطاقة التعريفيّة ألي العب، خالل مراحل التصفيات، للتحقّق من الجنسيّة، عند الضرورة.

 هذه البطولة هي مخّصصة لألشخاص أصحاب الجنسّية اللبنانّية 
 

 

 

 

 

 

  جميع مراحل التصفيات ستلعب عبر اإلنترنت، النهائي فقط سيقام في مركز بيال للمعارض خالل مهرجان " غايمرز يونايت "

 المراحل التاريخ التوقيت المكان

0006 
دوالر 
 أمريكي 

  2:00 عبر اإلنترنت
 
ظهرا 2019-أيار مايو  -25   مرحلة التصفيات األولى 

  2:00 عبر اإلنترنت
 
ظهرا 2019-أيار مايو -26   مرحلة التصفيات الثانية 

بيروت –مركز بيال للمعارض والترفيه    
 
د الحقا

ّ
2019-تموز يوليو-21 يحد  النهائي 



 

 بطولة " غايمرز يونايت " لبنان للعبة " باب جي " المجموعات على الحاسوب 2019
 

 
 

 

 

 

   1 - توزيع الجوائز المالّية :

 . المركز األّول : $4000

 . المركز الثاني : $1000

 .المركز الثالث : $500

 .الاّلعب ذو أفضل أداء: $500

 تزداد الجائزة الكبرى مع ازدياد عدد المشتركين.

 

 : البطولة سيرطريقة  – 2
256. العدد األقصى للفرق :   

 .موقع الخادم : أوروبا

أربع أشخاص .الفريق :  



 . نوع الكاميرا : منظور أّولي

64الاّلعبين في كل ردهة : . عدد   

16. عدد الفرق في كل ردهة :   

 

 

 شروط التسجيل : - 3
 

 شراء التذاكر:

 أو عبر جميع نقاط البيع التابعة " لغايمرز يونايت ". www.ihjoz.com على جميع الراغبين بالتسجيل شراء التذاكر من خالل

عليك التسجيل عبر اإلنترنت وتعبئة  (KHOURY HOME, AMEX, MALIKS, LIBANPOST) في حال شراء البطاقات عبر

 ساعة بعد تعبئة الطلب لتأكيد تسجيلك. 48الطلب، ومن ثم شراء البطاقات من نقطة البيع. لديك 

، بهدف تسهيل التواصل ، وسيتم دعوتهم لخادم " " Faceitوال"  " Discordيجب على جميع قادة الفرق إرفاق حساب ال " 

 من شراء التذاكر.   غايمرز يونايت " ، خالل أسبوع

 

 :القواعد و األنظمة

 عبر التسجيل، فإن جميع الفرق والالعبين يقّرون بقراءة قوانين وأنظمة " غايمرز يونايت " واإللتزام بها. 

 

 قوانين االستبدال : 

 يمنع على أي فريق استبدال وتبديل أي العب خالل جميع مراحل التصفيات.

 

 أسامي الاّلعبين : 

 لدى إدارة " غايمرز يونايت " الحق بتغيير إسم أي العب أو فريق ، في حال وجد غير مالئم.

 

http://www.ihjoz.com/


 التأكد من الجهوزية قبل بدأ المباريات  :

بدأ المباراة ، قبل  األربعدقيقة على األقل . في حال عدم جهوزيّة وحضور الالعبين  15على أي فريق أن يكون جاهزاً قبل بدأ المباريات ب

 سيتّم إقصاء الفريق مباشرةً.

 

 قطع االتصال : 

 في حال انقطاع اتصال أي من الاّلعبين خالل سير المباراة، على الفريق والاّلعبين تحّمل المسؤولية ، ومتابعة المباراة رغم الّنقص.

 

 االنسحاب :

 سيؤّدي إلى عدم حصول الفريق على أي نقطة ، وسحب بعض النقاط كعقاب.لدى الاّلعبين حق االنسحاب من المباريات في أي وقت ، مّما 

 

 : التعادل 

التعادل بالنقاط بين الفرق ، سيؤخذ معّدل الترتيب للفرق في الجوالت السابقة . في حال التعادل أيضاً بالمراتب ، عدد القتلى سيؤخذ في حال 

 كمرجع لكسر التعادل.

 

 

 ظهراً  2، الساعة  2019-أيار مايو -25:  ولىمرحلة التصفيات األ .أ

 

في كل مجموعة. فريق  16مجموعة ، بمعّدل  16فريق على  256يقسم ال.   

جوالت: 3. تلعب كل مجموعة   

المجموعة األولى :  خريطة " إرانجيل "       

المجموعة الثانية : خريطة " ميرامار "       

المجموعة الثالثة : خريطة " إرانجيل :       

.فرق من كل مجموعة إلى مرحلة التصفيات الثانية  4تأّهل أفضل . ي  

 



 ظهراً  2، الساعة  2019-أيار مايو -26 مرحلة التصفيات الثانية : .ب

في كل مجموعة.  فريق 16مجموعات ، بمعّدل  4فريق على  64يقسم ال.   

جوالت: 3. تلعب كل مجموعة   

المجموعة األولى :  خريطة " إرانجيل "       

المجموعة الثانية : خريطة " ميرامار "       

المجموعة الثالثة : خريطة " إرانجيل :       

فرق من كل مجموعة إلى مرحلة النهائيات التي ستقام في حفل " غايمرز يونايت ". 4. يتأّهل أفضل   

 

 

وزي    ع النقاطت  

 المرتبة  النقاط

لكل قتيل 1  نقاط حسب القتل  

 األوىل 10

 الثانية 6

 الثالثة 5

 الرابعة 4

 الخامسة 3

 السادسة 2

 السابعة 1



 الغش : - 4

" غايمرز  يمنع أي شكل من أشكال الغّش أو التالعب بإعدادات اللعبة . كما يمنع إستعمال أي برنامج لتعديل أو إعطاء الاّلعب أي أفضليّة . إدارة

 يونايت " هي المسؤولة عن تعريف الغش والحكم به.

 

 إبقى على تواصل : - 5

  “ Instagram  .“ MindWhisk Eventsو   Facebookمواقع التواصل االجتماعي  تابعونا عبر صفحاتنا على

 

 6 – تواصل مباشر مع إدارة " غايمرز يونايت " :

 

 للمزيد من المعلومات والتوضيح الرجاء التواصل معنا على : 

juan@minwdwhisk.com – roula@mindwhisk.com  

  

 

mailto:juan@minwdwhisk.com
mailto:roula@mindwhisk.com


 

 

 

 

                     


