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TỔNG QUAN
Hyperplay 2018 là giải đấu Liên Minh Huyền Thoại được tổ chức và dành riêng cho Đông Nam Á. Đây là
sự kiện vừa quốc gia vừa khu vực, nơi các đội sẽ tranh tài với nhau để giành lấy vinh quang và niềm tự
hào. Các Quy Định này áp dụng cụ thể với Hyperplay 2018 chính thức và không dành cho những cuộc thi,
giải đấu hoặc sự kiện khác của Liên Minh Huyền Thoại ("LMHT" hoặc "trò chơi").
Các Quy Định này áp dụng cụ thể cho từng cá nhân tham gia và các đội đã đăng ký tham dự Vòng Loại
Quốc Gia, Vòng Bảng và Playoffs, cũng như bất kỳ các bên liên quan thêm trong các đội (gọi chung là
"Thành Viên Đội") như là huấn luyện viên, quản lý, chủ sở hữu, nhà tài trợ, tuyển thủ chính thức và dự bị
("thay thế"), và các nhân viên khác.
Các Quy Định này được soạn thảo riêng để đảm bảo tính công bằng của trận đấu LMHT tại Hyperplay, và
tạo ra sân chơi bình đẳng giữa các đội tham gia. Các quy định chuẩn hóa đem đến lợi ích cho tất cả các
bên liên quan đến trận đấu LMHT, bao gồm các đội, người chơi và người quản lý.
Hyperplay 2018 sẽ bao gồm ba giai đoạn, và các Quy Định trong văn bản này sẽ phản ảnh theo đó:
a) Vòng Loại Quốc Gia Hyperplay 2018
b) Vòng Bảng Hyperplay 2018
c) Vòng Playoffs Hyperplay 2018
Vòng Loại Quốc Gia Hyperplay 2018 nói chung, nhằm mục đích lựa chọn MỘT (1) ĐẠI DIỆN QUỐC GIA từ
mỗi nước trong số MƯỜI (10) quốc gia Đông Nam Á được liệt kê dưới đây, cho Vòng Bảng và Vòng
Playoffs Hyperplay 2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Singapore
Malaysia
Indonesia
Thái Lan
Việt Nam
Philippines
Campuchia
Lào
Myanmar
Brunei

1. Điều Kiện Thi Đấu
Để đạt đủ tư cách tham dự Hyperplay 2018, mỗi đội phải đáp ứng tất cả những điều kiện sau:

1.1 Tuyển Thủ và Đội
1.1.1 Từ Vòng Loại Quốc Gia Hyperplay 2018 đến Vòng Bảng và Vòng Playoffs
Hyperplay 2018
Các sự kiện Vòng Loại Quốc Gia Hyperplay 2018 được tổ chức để xác định những đội sẽ đại diện
cho các quốc gia tham dự Vòng Bảng và Vòng Playoffs Hyperplay 2018. Để làm được việc đó, tất
cả các đội tranh tài tại Hyperplay 2018 và các trận đấu trong khuôn khổ Hyperplay 2018 cần phải
đáp ứng các yêu cầu dành cho các đội tham dự Hyperplay 2018 bao gồm yêu cầu "Danh Sách
Chính Thức" (tất cả SÁU (6) người chơi) cần phải là Công dân của quốc gia họ thi đấu và đại diện.
Để được xem là đủ điều kiện tham dự Hyperplay 2018, người chơi phải đủ MƯỜI SÁU (16) tuổi
trước ngày 11/05/2018.

1.2 Yêu Cầu Quốc Gia Hyperplay 2018
1.2.1 Xác Định Quốc Tịch
Tuyển thủ phải "thuộc quốc gia" của đất nước mà anh ấy/cô ấy dự định thi đấu và đại diện.
Trong Quy Định 1.2.1 này, tuyển thủ được xem là "thuộc quốc gia" nếu tuyển thủ đó được xác
định là một công dân hợp pháp của quốc gia chỉ định.

1.2.2 Chứng Nhận Quốc Tịch
Tất cả tuyển thủ phải cung cấp giấy tờ chứng minh quốc tịch của họ khi tham dự Vòng Loại Quốc
Gia Hyperplay 2018 như được định nghĩa trong mục 1.2.3. Mỗi đội có nghĩa vụ đảm bảo tuyển
thủ của mình đáp ứng đủ yêu cầu về quốc tịch trong quy định 1.2 này. Nếu tuyển thủ (hoặc cha
mẹ hoặc người đỡ đầu) cung cấp thông tin sai lệch, gây hiểu nhầm hoặc không đầy đủ dẫn đến
việc phân loại sai quốc tịch và quốc gia, thì cả đội tuyển lẫn tuyển thủ sẽ bị tính là vi phạm Quy
Định.

1.2.3 Giấy Tờ Chứng Minh Quốc Tịch
Tuyển thủ trên MƯỜI TÁM (18) tuổi có thể chứng minh quốc tịch bằng cách cung cấp tài liệu
pháp lý nhằm làm rõ quốc tịch thật sự tại quốc gia mà anh ấy/cô ấy thi đấu. Những tài liệu pháp
lý này có thể là nằm dưới dạng một hoặc nhiều phiên bản của:
i. Tài Liệu do Chính Phủ Ban Hành. Tuyển thủ chứng minh quốc tịch bằng cách cung cấp
các bản sao hồ sơ phúc lợi của chính phủ được phân phối qua thời gian, quân sự, hoặc
giấy đăng ký dự thảo hoặc những hồ sơ khác do chính phủ ban hành hoặc giấy tờ tùy
thân có quốc tịch.

1.2.4 Quốc Tịch của Người Vị Thành Niên
Các tuyển thủ trên MƯỜI SÁU (16) tuổi nhưng dưới MƯỜI TÁM (18) tuổi có thể chứng minh
quốc tịch bằng cách:
i. Tài Liệu do Chính Phủ Ban Hành. Tuyển thủ chứng minh quốc tịch bằng cách cung cấp
các bản sao hồ sơ phúc lợi của chính phủ được phân phối qua thời gian, quân sự, hoặc
giấy đăng ký dự thảo hoặc những hồ sơ khác do chính phủ ban hành hoặc giấy tờ tùy
thân có quốc tịch.
ii. Hồ Sơ của Cha Mẹ. Chỉ trong trường hợp không có Tài Liệu do Chính Phủ Ban Hành
(như định nghĩa phía trên), thì tuyển thủ có thể chứng minh quốc tịch bằng (i) cung cấp
tài liệu pháp lý về quan hệ cha mẹ - con, chẳng hạn như giấy khai sinh có liệt kê tên của
cha mẹ, và (ii) bằng chứng thể hiện cha hoặc mẹ là công dân của quốc gia mà tuyển thủ
thi đấu.
iii. Sự Đồng Ý của Cha Mẹ. Đối với tuyển thủ dưới MƯỜI TÁM (18) tuổi, cha mẹ hoặc
người giám hộ hợp pháp sẽ được yêu cầu thực hiện bản khai hợp lệ có công chứng và
mẫu giấy cho phép tuyển thủ đến Singapore và tham gia Giải Đấu.

1.2.5 Hộ chiếu hợp lệ
Tất cả những người tham dự Hyperplay 2018 bắt buộc phải có hộ chiếu hợp lệ để di chuyển đến
Singapore.

1.3 Không Có Nhân Viên Riot hoặc Garena
Chủ sở hữu, quản lý, huấn luyện viên, đội hình xuất phát và tuyển thủ dự bị ("Thành Viên Đội") không
được phép là nhân viên của Tập Đoàn Riot Games hoặc Công ty Cổ phần Garena Online hoặc bất kỳ các
chi nhánh tương ứng ngay từ đầu hoặc vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian diễn ra Hyperplay 2018.
"Chi nhánh" được định nghĩa là bất kỳ người nào hoặc pháp nhân nào sở hữu hoặc kiểm soát, thuộc
quyền sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc thuộc quyền sở hữu chung hoặc kiểm soát, Chủ sở hữu. "Kiểm soát"
nghĩa là quyền lực, thông qua bất kỳ phương tiện nào, để xác định chính sách hoặc quản lý của pháp
nhân, bổ nhiệm hoặc tán hành, trực tiếp hoặc gián tiếp, giám đốc, nhân viên, quản lý, hoặc ủy thác của
các pháp nhân đó hoặc khác.

2. Các Quy Định Tổ Chức và Danh Sách Đội
2.1 Các Yêu Cầu Danh Sách
Mỗi đội được yêu cầu duy trì SÁU (6) tuyển thủ trong suốt thời gian diễn ra Hyperplay 2018; năm tuyển
thủ trong đội hình chính thức ("Chính Thức"), và một dự bị ("Dự Bị") (gọi chung là "Danh Sách Chính
Thức").
Ban tổ chức Hyperplay 2018 có quyền đưa ra các quyết định cuối cùng và ràng buộc liên quan đến danh
sách hợp lệ.

2.1.1 Các Đội Đủ Điều Kiện từ Vòng Loại
Các đội có đủ điều kiện từ bất kỳ giai đoạn trước của giải đấu buộc phải duy trì tất cả các thành
viên trong "Danh Sách Chính Thức" đã đảm bảo đủ điều kiện. Ví dụ, các đội phải duy trì tất cả
SÁU (6) thành viên trong "Danh Sách Chính Thức" đã có từ giai đoạn Vòng Loại Quốc Gia cho
Vòng Bảng Hyperplay. Các trường hợp đặc biệt sẽ được chấp thuận tùy thuộc vào quyết định
của Ban Tổ Chức Hyperplay (Ban Tổ chức Hyperplay) và được xác định dựa trên từng trường
hợp cụ thể.

2.1.2 Giới hạn Một Đội cho Tuyển Thủ Cá Nhân
Một Tuyển thủ chỉ được phép thi đấu cho một đội Hyperplay mà tuyển thủ đó đã đăng ký. Một
Tuyển thủ không được phép đăng ký hoặc thi đấu cho nhiều hơn một đội cùng một lúc và không
được nằm trong Danh Sách của nhiều hơn một Đội. Một Tuyển thủ không được có hợp đồng
hoặc thỏa thuận tài chính với một Đội khác trừ khi được sự cho phép của Liên Đoàn bằng văn
bản. Một Tuyển thủ chỉ được phép ký hợp đồng với một Đội trong Hyperplay. Đặc biệt, cho chắc
chắn, nếu Tuyển thủ đang có hợp đồng với một Đội trong khu vực khác, thì Tuyển thủ phải
thông báo về thông tin đó.

2.1.3 Miễn Trừ Các Yêu Cầu Danh Sách
Trong trường hợp giảm nhẹ tình tiết, chẳng hạn như các vấn đề về thị thực tạm thời hoặc đình
chỉ thi đấu, các yêu cầu đăng ký có thể được bãi miễn tạm thời. Việc miễn trừ này sẽ được quyết
định tùy thuộc vào Ban Tổ chức Hyperplay.
2.1.3.1 Quy Tắc Đa Số
Chỉ cần BA (3) thành viên trong Đội Vô Địch Vòng Loại Quốc Gia có thể tham gia giải đấu
Hyperplay 2018, thì đội sẽ tiếp tục thi đấu với tư cách là đội đại diện cho Quốc Gia và
"Miễn Trừ Các Yêu Cầu Danh Sách" sẽ được kích hoạt để giúp đội tìm các thành viên mới
trong tình huống có bất kỳ trường hợp bất ngờ nào.
Cấp “Miễn Trừ Các Yêu Cầu Danh Sách” tùy thuộc vào quyết định của ban tổ chức giải
đấu và bất kỳ thay đổi nào trong danh sách theo quy định này phải có sự phê chuẩn
chính thức.

2.2 Huấn Luyện Viên Trưởng
Mỗi đội được phép, nhưng không bắt buộc, có một huấn luyện viên được coi là huấn luyện viên chính
thức của đội. Huấn luyện viên được phép có mặt tại địa điểm thi đấu ở tất cả các trận có đội tham gia.
Huấn luyện viên chỉ có thể đại diện cho một đội. Quyền phê chuẩn huấn luyện viên trưởng thuộc về Ban
Tổ chức Hyperplay và sẽ được quyết định theo từng trường hợp cụ thể. Nếu không có huấn luyện viên
trưởng, các đội có thể đưa người chơi dự bị vào sân đấu để hỗ trợ chuẩn bị cho trận đấu và cấm/chọn,
họ sẽ có chức năng tương tự một huấn luyện viên.

2.4. Nộp Danh Sách Đội Hình Cho Vòng Loại
Không có sự thay đổi danh sách đội hình nào được phép sau khi giai đoạn Đăng ký Hyperplay kết thúc
(trước 11:59 11/05 giờ địa phương). Các trường hợp đặc biệt phải có sự chấp thuận của Ban Tổ chức
Hyperplay và sẽ được quyết định theo từng trường hợp cụ thể.
Danh sách nộp lên bắt buộc phải có các thông tin cá nhân về đội và các thành viên trong đội được yêu
cầu bởi giải khu vực hoặc Ban Tổ chức Hyperplay. Danh sách này phải bao gồm luôn tên trong trò chơi
của các thành viên (cùng với đó là cách phát âm và viết hoa).

2.5 Dự Bị
Thành viên dự bị phải là một thành viên riêng biệt ngoại trừ năm thành viên thi đấu chính. Ban điều
hành Hyperplay có quyền chấp nhận hay từ chối thành viên dự bị nếu phát hiện họ có từng vi phạm các
điều luật thể thao điện tử.
Thành viên dự bị sẽ được chấp thuận nếu được đăng kí vào một đội đạt đủ điều kiện thi đấu.
Biên bản báo cáo đội hình cho trận đấu phải được đội trưởng gửi cho Ban Tổ chức Hyperplay trước
22:00 GMT +8 (múi giờ Singapore và Malaysia) tối trước ngày trận đấu diễn ra HOẶC MỘT (1) tính từ
trận đấu cuối cùng của đội, tùy theo cái nào xảy ra muộn hơn. Khi đội phải thi đấu nhiều trận trong ngày,
đội phải gửi thay đổi danh sách 5 phút sau khi Nhà Chính nổ.
Nếu có tình huống khẩn cấp, đội sẽ được cho thêm một khoảng thời gian nữa để chốt đội hình, và
khoảng thời gian này sẽ được giám sát bởi Ban Tổ chức Hyperplay. Nếu không tìm được người thay thế,
đội sẽ bị xử thua. Các thành viên của Ban Tổ chức Hyperplay sẽ là người quyết định trường hợp nào là
khẩn cấp và được cung cấp thêm thời gian.

2.6 Tên Đội, Tên Viết Tắt Của Đội Và Tên Tuyển Thủ
Từ giờ cho đến lúc vòng bảng giải đấu Hyperplay 2018 diễn ra, các đội sẽ được phép thêm HAI đến BA
(2-3) ký tự đằng trước tên nhân vật của mình, và điều này được áp dụng cho cả server live lẫn server giải
đấu. Tên viết tắt của đội được sử dụng chữ in hoa và chữ số từ 0-9.
Tên nhân vật trong game được phép sử dụng chữ in hoa, chữ thường và số từ 0-9, và được phép có một
khoảng cách giữa 2 từ. Không được phép sử dụng kí tự đặc biệt trong tên viết tắt và tên đội. Tên nhân
vật và tên đội không được phép có: hàm ý xúc phạm và nhạy cảm; đảo ngược tên hoặc gần giống tên
của các Tướng trong game; hoặc gần giống tên của các sản phẩm và doanh nghiệp dễ khiến người xem
hiểu lầm.

Tất cả tên viết tắt, tên đội, và tên trong trò chơi phải được sự chấp thuận đến từ Ban Tổ chức Hyperplay.
Ban Tổ chức Hyperplay sẽ không đồng ý bất cứ yêu cầu thay đổi tên nào trừ những trường hợp đặc biệt,
và phải được xác nhận bởi Ban Tổ chức Hyperplay. Bất cứ sự thay đổi nào về logo, tên đội,… đều phải
thông báo cho Ban Tổ chức Hyperplay 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra. Ban Tổ chức Hyperplay có
quyền từ chối tên đội hoặc tên trong trò chơi không tuân theo quy tắc giải đấu của Hyperplay. Đội sẽ
được Ban Tổ chức Hyperplay thông báo nếu không đạt đủ những điều kiện trên, và sẽ được phép thay
đổi tên của mình để phù hợp với quy định.
Trong giai đoạn Vòng Bảng và Playoffs, tên đội và tên viết tắt của đội ở vòng loại sẽ được thay bằng tên
viết tắt của tên quốc gia mình đại diện gồm HAI đến BA (2-3) ký tự. Trong giai đoạn Vòng Bảng và
Playoffs, tên trong trò chơi được phép sử dụng chữ in hoa, chữ thường và số từ 0-9, và được phép có
một khoảng cách giữa 2 từ, và không được qua 12 ký tự tính luôn khoảng trắng và chỉ được sử dụng ký
tự tiếng Anh.

2.7 Nhà Tài Trợ
Các đội tham gia Hyperplay 2018 được phép có nhà tài trợ. Tuy nhiên, không được sử dụng logo trên áo
đấu hoặc trên người tuyển thủ hoặc trong tên viết tắt của đội để sử dụng khi thi đấu Liên Minh Huyền
Thoại, hoặc các chương trình liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại, hoặc trong thời gian diễn ra
Hyperplay.

3. Thiết Bị Cho Tuyển Thủ
3.1 Các Trận Đấu Không Trực Tiếp
Đối với tất cả các trận đấu không trực tiếp, tuyển thủ sẽ phải tự chuẩn bị tất cả các thiết bị của mình.
Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, máy tính, bàn phím, chuột và các chương trình thoại.
Tuyển thủ cũng cần chú ý đến hệ thống chống DDOS và các phần mềm bảo vệ máy tính khác. Theo yêu
cầu, Ban Tổ chức Hyperplay có thể giúp đỡ trong việc xác định các cách mà tuyển thủ có thể bảo vệ máy
tính, nhưng trách nhiệm cuối cùng thuộc về các Tuyển thủ và Đội. Ngoài ra, Tuyển thủ cũng phải đảm
bảo về độ ổn định phần cứng và kết nối Internet.
Để tránh nhầm lẫn, tất cả các quy định trong Mục 3 (trừ 3.1) chỉ áp dụng cho các trận đấu trực tiếp, nơi
mà các đội có mặt tại các Địa Điểm Chính Thức được thiết kế bởi Ban Tổ chức Hyperplay.

3.2 Thiết Bị Cung Cấp bởi Hyperplay
Tại các trận đấu trực tiếp, Ban Tổ chức Hyperplay sẽ cung cấp và tuyển thủ được phép sử dụng các thiết
bị được liệt kê trong các mục sau đây:
i.
ii.

PC & Màn hình
Bàn và ghế

Theo yêu cầu của tuyển thủ, Ban Tổ chức Hyperplay sẽ cung cấp các loại thiết bị được liệt kê sau đây để
sử dụng trong các trận đấu trực tiếp tại địa điểm thi đấu chỉ định.
i.
ii.
iii.
iv.

Bàn phím PC
Chuột PC
Tấm lót chuột
Tai nghe và micro

Tất cả các thiết bị được cung cấp bởi Hyperplay sẽ được tuyển chọn và xác định theo quyết định của
riêng Hyperplay.

3.3 Thiết Bị thuộc sở hữu của Tuyển Thủ hoặc Đội Tuyển
Trong suốt các trận đấu trực tiếp tại trường quay, Tuyển thủ được phép mang theo thiết bị nằm trong
các mục được liệt kê bên dưới, các thiết bị này thuộc quyền sở hữu của tuyển thủ hoặc đội của họ:
i.
ii.
iii.
iv.

Bàn phím PC
Chuột PC và thiết bị giữ dây chuột
Tấm lót chuột
Tai nghe Earbuds

Thiết bị không được chấp thuận hoặc thiết bị bị nghi ngờ bởi nhân viên Hyperplay vì đem đến lợi thế thi
đấu không công bằng sẽ không được phép sử dụng. Nếu thiết bị của Tuyển thủ được chỉ định là không
hợp lệ thì Tuyển thủ sẽ được yêu cầu sử dụng thiết bị do Hyperplay cung cấp thay thế.
Ban Tổ chức Hyperplay có thể không cho phép sử dụng bất kỳ chi tiết riêng lẻ nào của thiết bị vì lý do
liên quan đến an toàn, bảo mật, hoặc hiệu quả lẫn hiệu suất của giải đấu. Không có phần cứng hoặc thiết
bị nào thuộc sở hữu của tuyển thủ hoặc đội tuyển có thể đưa vào Khu Vực Thi Đấu nếu nó có hoặc hiển
thị tên, hình ảnh hay logo của công ty hoặc thương hiệu cạnh tranh với Garena, Riot Games, hoặc LMHT.

3.4 Thiết Bị Thay Thế
Vào bất kỳ thời điểm nào, nếu có sự cố thiết bị hoặc kỹ thuật nào bị nghi ngờ bởi Ban Tổ chức
Hyperplay, tuyển thủ hoặc nhân viên Hyperplay có thể yêu cầu kiểm tra kỹ thuật. Nhân viên kỹ thuật tại
chỗ sẽ chẩn đoán và khắc phục sự cố nếu cần. Các kỹ thuật viên có thể yêu cầu Ban Tổ chức Hyperplay
thay thế bất kỳ thiết bị nào theo ý của họ. Trong trường hợp nhân viên kỹ thuật tại chỗ không có mặt,
Nhân Viên Giải Đấu sẽ thay thế chẩn đoán và khắc phục sự cố nếu cần. Các quyết định liên quan đến việc
thay thế bất kỳ thiết bị nào đều hoàn toàn tùy thuộc vào Hyperplay. Nếu một tuyển thủ muốn sử dụng
thiết bị thay thế cá nhân, thì tuyển thủ phải sử dụng thiết bị đã được phê duyệt trước bởi Ban Tổ chức
Hyperplay, nếu không thì họ sẽ được cung cấp các thiết bị thay thế bởi Ban Tổ chức Hyperplay.

3.5 Trang Phục Tuyển Thủ
Trong suốt các trận đấu trực tiếp diễn ra tại địa điểm thi đấu chỉ định (ví dụ: các cửa hàng LAN hoặc Văn
Phòng Garena), tuyển thủ phải mặc áo, quần và giày kín ngón thích hợp. Để tránh nhầm lẫn, quần dài,
quần thể thao, và/hoặc quần pyjama sẽ không được coi là trang phục phù hợp. Đồng phục và quần áo
luôn phải lệ thuộc sự cân nhắc và quyết định của Ban Tổ chức Hyperplay.
Tuyển thủ có thể được yêu cầu mặc đồng phục Đội Tuyển Quốc Gia chính thức trong thời gian diễn ra
Vòng Playoffs Hyperplay và các cuộc phỏng vấn trước/sau trận đấu. Đồng phục này có thể được cung
cấp bởi Ban Tổ chức Hyperplay trước vòng Playoffs, trong giai đoạn Vòng Bảng.
Áo khoác đội có thể được mặc trong Khu Vực Thi Đấu trong các trận đấu trận đấu trực tiếp tại địa điểm
thi đấu chỉ định, nhưng phải được cởi bỏ khỏi Khu Vực Thi Đấu bởi các Thành Viên Đội trước khi bắt đầu
Chọn Tướng. Không có quần áo nào khác được chồng lên đồng phục trong các trận đấu trực tiếp tại địa
điểm thi đấu chỉ định. Tất cả quần áo của Đội phải có cùng thiết kế.
Mũ và áo hoodies không được phép sử dụng.
Tuyển Thủ không được che mặt hoặc cố gắng che giấu danh tính của mình trước Ban Tổ chức Hyperplay.
Ban Tổ chức Hyperplay phải có khả năng phân biệt danh tính của từng Tuyển Thủ và có thể hướng dẫn
Tuyển Thủ tháo bỏ bất kỳ chất liệu nào hạn chế việc xác định danh tính của Tuyển Thủ hoặc làm phân
tâm những Tuyển Thủ khác hoặc Ban Tổ chức Hyperplay.
Ban Tổ chức Hyperplay có quyền từ chối không cho vào hoặc tiếp tục tham gia Trận Đấu với bất kỳ
Thành Viên Đội nào không tuân thủ các quy định về trang phục.

3.6 Các Chương Trình Máy Tính
Tuyển thủ không được phép cài đặt các chương trình riêng trên máy tính được cung cấp bởi Ban Tổ
chức Hyperplay và chỉ được sử dụng những chương trình được cài đặt bởi Ban Tổ chức Hyperplay. Nếu
tuyển thủ muốn cài đặt một chương trình nào đó vào máy thì phải xin phép Ban Tổ chức Hyperplay.
3.6.1 Đàm Thoại. Chức năng đàm thoại chỉ được sử dụng thông qua các phần mềm liên lạc được
cài đặt trong máy tính của Ban Tổ chức Hyperplay. Ban Tổ chức Hyperplay được quyền kiểm tra
tiếng của đội.
3.6.2 Mạng xã hội và liên lạc. Không được phép sử dụng máy tính của Ban Tổ chức Hyperplay để
xem hoặc đăng tải bài viết trên bất kỳ trang mạng xã hội hoặc giao tiếp nào khác. Bao gồm
Facebook, Twitter, các diễn đàn trực tuyến hoặc email.
3.6.3 Thiết Bị Không Cần Thiết. Không được phép kết nối các thiết bị không cần thiết, như điện
thoại, ổ cứng hoặc máy nghe nhạc, vào máy tính của Ban Tổ chức Hyperplay với bất kỳ lý do nào.

3.7 Tài Khoản
Tuyển thủ phải sử dụng tài khoản LMHT cá nhân của mình trong suốt Vòng Loại Quốc Gia trừ khi được
chỉ dẫn bởi Ban Tổ chức Hyperplay. Đối với một số nước (Campuchia, Lào, Myanmar và Brunei), tài
khoản Hyperplay sẽ được cung cấp cho các tuyển thủ bởi duy nhất Ban Tổ chức Hyperplay.
Trong suốt các trận đấu tại các địa điểm chỉ định bao gồm Chung Kết Vòng Loại Quốc Gia, Vòng Bảng và
Playoffs Hyperplay, tuyển thủ sẽ được cung cấp Tài Khoản Máy Chủ Giải Đấu bởi Ban Tổ chức Hyperplay.
Trách nhiệm của tuyển thủ là thiết lập lại các cài đặt tài khoản theo ý thích của mình. Tên Nhân Vật sẽ
chỉ được đặt trong giải đấu theo sự cho phép của Ban Tổ chức Hyperplay.

3.8 Điều Chỉnh Âm Thanh
Tai nghe phải đặt trực tiếp trên tai của tuyển thủ, và phải duy trì tại đó trong suốt thời gian diễn ra trận
đấu. Tuyển thủ không được thay đổi vị trí đeo tai nghe bằng bất kỳ phương pháp hoặc đặt bất kỳ trang
phục, bao gồm mũ nón, khăn choàng hoặc các phần trên trang phục, giữa tai nghe và tai của tuyển thủ.

3.9 Can Thiệp Thiết Bị
Tuyển thủ không được chạm hoặc cầm vào thiết bị của đồng đội hoặc thiết bị được cung cấp sau khi
trận đấu đã bắt đầu. Tuyển thủ cần sự giúp đỡ với thiết bị của mình nên yêu cầu trợ giúp từ nhân viên
Hyperplay.

4. Địa Điểm Thi Đấu và Sơ Đồ Khu Vực Thi Đấu
4.1 Địa Điểm Thi Đấu
Chỉ các Thành Viên Đội Tuyển được phép vào các khu vực hạn chế tại địa điểm thi đấu trực tiếp trong
các trận đấu chính thức của giải, trừ trường hợp được Ban Tổ chức Hyperplay chấp thuận trước.
Khán giả không được phép vào trong các khu vực hạn chế trừ khi có yêu cầu và được Ban Tổ chức
Hyperplay chấp thuận trước. Chỉ Ban Tổ chức Hyperplay có quyền cho phép ra vào.

4.2 Khu Vực Trận Đấu
"Khu vực trận đấu" là khu vực bao gồm các trang thiết bị phục vụ cho việc thi đấu như máy tính, ghế
ngồi, bàn thi đấu... Khi trận đấu đang diễn ra, các thành viên còn lại của đội sẽ được bố trí ở một khu
vực tách biệt với khu vực mà tuyển thủ chính của đội đang thi đấu.
4.2.1 Huấn luyện viên trưởng hoặc Dự bị. Huấn Luyện Viên Trưởng phải có mặt ở khu vực trận
đấu trong quá trình chuẩn bị và cấm/chọn, nhưng phải rời đi sau giai đoạn cấm/chọn và không
được phép quay lại cho đến khi trận đấu kết thúc, theo hiệu lệnh của Ban Tổ chức Hyperplay.
4.2.2 Các Thiết Bị Không Dây. Các thiết bị không dây, bao gồm điện thoại di động và máy tính
bảng, không được phép sử dụng trong khu vực trận đấu trong khi các tuyển thủ đang tham gia
trận đấu, bao gồm giai đoạn cấm/chọn, tạm dừng, đấu lại, và giữa các ván trong trận đấu. Ban
Tổ chức Hyperplay hoặc Quản Lý Tuyển Thủ có trách nhiệm thu thập các thiết bị này từ tuyển
thủ trong khu vực trận đấu và hoàn trả lại sau khi trận đấu kết thúc.
4.2.3 Hạn Chế Thức Ăn và Đồ Uống. Không được phép mang thức ăn vào khu vực trận đấu. Chỉ
được phép mang nước lọc và nước tăng lực vào khu vực trận đấu. Nước tăng lực và nước lọc sẽ
được cung cấp bởi nhân viên Hyperplay.

5. Giải Thưởng và Bồi Thường
5.1 Giải Thưởng Hyperplay 2018
Đội vô địch Vòng Loại Quốc Gia được chi trả tất cả chi phí đến Singapore nếu họ tham gia Hyperplay
2018 tại Singapore Indoor Stadium. Nếu không làm được điều đó, họ sẽ mất giải thưởng.

5.2 Giải Thưởng Trong Trò Chơi
Giải thưởng trong trò chơi cho Vòng Loại Quốc Gia sẽ được trao trong vòng hai (2) tuần sau khi hoàn
thành giải. Trong điều kiện bình thường, giải thưởng chung sẽ được chia cho 5 tuyển thủ chính thức
được đăng ký cho giải đấu.
Ví dụ, nếu một đội có 5 “Chính Thức” và 1 “Dự Bị” giành giải thưởng 5000 RP, mỗi người Chính Thức sẽ
nhận được 1000 RP trừ khi có thông báo khác hoặc yêu cầu từ đội.

5.3 Giải Thưởng Ngoài Trò Chơi
Bất kỳ phần thưởng ngoài trò chơi nào sẽ được trao cho một đại diện từ tổ chức trong khu vực vào lúc
kết thúc Vòng Loại Quốc Gia và/hoặc Chung Kết Hyperplay. Người đại diện sau đó sẽ có trách nhiệm
phân phối giải cho các thành viên đội tuyển trong vòng HAI (2) tháng kể từ lúc nhận được từ Ban Tổ
chức Hyperplay. Hyperplay có quyền giữ giải thưởng nếu các đội vi phạm bất kỳ phần nào trong bộ quy
định hoặc không hành xử chuyên nghiệp theo đúng tinh thần thể thao.

6. Cơ Cấu Giải Đấu
6.1 Định Nghĩa các Thuật Ngữ
6.1.1 Ván đấu
Ván đấu là một cuộc đấu tại bản đồ Summoner's Rift được tiến hành cho đến khi xác định được
người chiến thắng thông qua một trong các phương pháp sau đây, bất kể điều nào xảy ra trước:
(a) hoàn thành mục tiêu cuối cùng (phá hủy Nhà Chính), (b) có đội đầu hàng, (c) có đội bị tước
quyền thi đấu, hoặc (d) được công nhận là chiến thắng (xem mục 8.5).
6.1.2 Trận đấu
Một loạt các ván đấu được tiến hành cho đến khi một đội chiến thắng đa số trong tổng số các
ván đấu (ví dụ, thắng hai trong tổng số ba (Bo3); thắng ba trong tổng số 5 (bo5)). Đội chiến
thắng cũng sẽ được đặc cách là hạt giống hoặc được vào thẳng các vòng đấu sau.

6.2 Lịch thi đấu
6.2.1 Vòng Loại Quốc Gia Hyperplay
Ban Tổ chức Hyperplay sẽ thông báo lịch thi đấu Vòng Loại Quốc Gia trước 11/05.
6.2.2 Vòng Bảng, Vòng Loại Trực Tiếp, và Chung Kết Hyperplay
Ban Tổ chức Hyperplay sẽ thông báo lịch thi đấu Vòng Loại Quốc Gia trước khi kết thúc Vòng
Loại Quốc Gia.

6.3 Chi Tiết Giai Đoạn
6.3.1 Vòng Loại Quốc Gia Hyperplay
Những đội đã đăng kí tham gia vòng loại quốc gia sẽ được Ban Tổ chức Hyperplay bốc thăm và
xếp ngẫu nhiên vào bảng đấu. Các đội sẽ thi đấu với nhau cho đến khi nào tìm được 8 đội mạnh
nhất tại vòng loại quốc gia của mình. 8 đội này sẽ thi đấu với nhau tại vòng loại trực tiếp tổ chức
tại nước của mình để tìm ra 1 đội duy nhất đại diện cho quốc gia.
Tứ Kết, Bán Kết, Chung Kết Vòng Loại Quốc Gia (Trong Nước) sẽ thi đấu thể thức BO3.
Tất cả mười nước sẽ thi đấu Vòng Loại Quốc Gia theo cách này.
Ban Tổ chức Hyperplay sẽ gửi thông tin liên lạc tới các đội đã đăng ký về các vấn đề liên quan
đến thời gian thi đấu, sự chuẩn bị cho trận đấu và điểm nếu có bất kỳ vấn đề hoặc câu hỏi phát
sinh.
6.3.2 Vòng Bảng Hyperplay
MƯỜI (10) đội Đại Diện Quốc Gia của mình sẽ được chia thành 2 Bảng. 2 Bảng này sẽ được bốc
thăm ngẫu nhiên từ 3 nhóm.
NHÓM 1: Thái Lan và Việt Nam
NHÓM 2: Singapore, Malaysia, Indonesia và Philippines

NHÓM 3: Campuchia, Lào, Myanmar, Brunei
Mỗi bảng sẽ có MỘT (1) đội từ NHÓM 1, HAI (2) đội từ NHÓM 2 và HAI (2) đội từ NHÓM 3.
Vòng Bảng sẽ bao gồm HAI (2) lượt Đấu Vòng Tròn, MỘT (1) cho mỗi bảng và sẽ kéo dài trong
HAI (2) ngày. Các trận đều sẽ là thể thức BO1. Điểm số của các đội sẽ quyết định thứ bậc của họ
ở trong Bảng đấu.
6.3.2.1 Phân Bổ Bên
Quyền lựa chọn bên sẽ được phân chia ngẫu nhiên cho các đội trước các trận Vòng
Bảng. Mỗi đội sẽ có tổng cộng hai cơ hội để lựa chọn bên trong suốt Vòng Bảng.
6.3.2.2 Luật Tiebreaker
Trong trường hợp có các đội bằng điểm nhau, tỉ số đối đầu của các đội sẽ được tính
đến. Nếu tỉ số đối đầu giống nhau, biện pháp sau sẽ được dùng để quyết định thứ tự thi
đấu tiebreaker.
Hai đội bằng điểm
Nếu trong bảng có 2 đội bằng điểm nhau, thì 2 đội sẽ thi đấu với nhau trong một trận
tiebreak. Việc chọn bên cho trận đấu này sẽ được lựa chọn bằng cách tung đồng xu. Đội
chiến thắng ở phần tung đồng xu có nghĩa vụ thông báo bên mà mình muốn thi đấu cho
Ban Tổ chức Hyperplay.
Ba đội bằng điểm
Nếu trong bảng có 3 đội bằng điểm nhau, thì tổng thời gian thắng (nghĩa là tổng thời
gian mà mỗi đội dành chiến thắng ở các trận đấu của mình) sẽ được tính toán và so
sánh. Trong trường hợp 3 đội bằng điểm, thì 2 đội có tổng số thời gian thắng cao nhất
(nghĩa là 2 đội mất nhiều thời gian nhất để dành chiến thắng ở các trận đấu của họ) sẽ
phải thi đấu tiebreak với nhau. Đội thua của trận đấu đó sẽ được xếp vào vị trí thấp nhất
trong 3 đội tiebreak, còn đội chiến thắng sẽ thi đấu tiebreak với đội thứ 3 (đội có số thời
gian thắng ít nhất trong tổng số 3 đội). Đội chiến thắng ở trận tiebreak thứ hai này sẽ là
đội được xếp cao nhất trong cả 3 đội tham gia tiebreak.
Bốn đội bằng điểm
Nếu trong bảng có 4 đội bằng điểm nhau, hai đội có tổng thời gian thắng cao nhất sẽ thi
đấu trận tiebreak đầu tiên với nhau. Đội thua cuộc trong trận đấu đầu tiên sẽ được xếp
ở vị trí thứ 4 trong 4 đội dự tiebreak, và đội chiến thắng sẽ tham gia thi đấu với đội thứ
ba (có tổng thời gian thắng đứng thứ 2 trong 4 đội). Đội chiến thắng của trận tiebreak
thứ hai sẽ tham gia thi đấu với đội thứ 4 (có tổng thời gian chiến thắng ít nhất so với 3
đội còn lại. Đội chiến thắng của trận tiebreak thứ ba sẽ được xếp ở vị trí thứ nhất so với
3 đội còn lại, và đội thua sẽ xếp thứ nhì so với 2 đội còn lại.
Năm đội bằng điểm
Nếu trong bảng có 5 đội bằng điểm nhau, hai đội có tổng thời gian thắng cao nhất sẽ thi
đấu với nhau ở trận tiebreak 1. Đội thua ở trận 1 sẽ xếp vị trí cuối cùng trong tổng số 5
đội, đội chiến thắng sẽ thi đấu trận tiebreak thứ 2 với đội thứ ba (đội có thời gian chiến
thắng ít thứ 3 trong số 5 đội). Đội chiến thắng ở trận tiebreak thứ 2 sẽ thi đấu với đội
thứ tư (đội có tổng thời gian chiến thắng ít thứ 2 trong số 5 đội) và đội thua sẽ đứng ở vị

trí thứ 4 trong tổng số 5 đội. Đội chiến thắng ở trận tiebreak thứ ba sẽ thi đấu trận
tiebreak thứ 4 với đội thứ năm (đội có tổng thời gian chiến thắng ít nhất trong tổng số 5
team) và đội thua cuộc sẽ đứng ở vị trí thứ 3 trong tổng số 5 đội. Đội chiến thắng ở trận
tiebreak thứ tư sẽ được xếp ở vị trí đầu bảng so với 5 đội còn lại và đội thua cuộc sẽ
được xếp ỏ vị trí thứ nhì so với 5 đội.
Việc chọn bên trong các trận đấu tiebreak sẽ do đội có tổng thời gian chiến thắng ít hơn
lựa chọn.
6.3.3 Vòng Playoffs Hyperplay
Vòng playoffs được chia ra thành BA (3) phần: Thể Thức Bậc Thang, Bán Kết và Chung Kết Tổng.
Những đội thuộc hạt giống SỐ MỘT (1st) của Bảng A và B ở Vòng Bảng sẽ được vào
thẳng Vòng Bán Kết. Những đội từ hạt giống số 2 đến số 5 sẽ tham dự vào vòng đấu
"Thể Thức Bậc Thang".
6.3.3.1 Thể Thức Bậc Thang
Các trận đấu trong khuôn khổ Thể Thức Bậc Thang sẽ được tiến hành dưới dạng đánh
chéo bảng. Bắt đầu với Hạt Giống số 5 ở Bảng A đấu với Hạt Giống số 4 ở Bảng B trong
trận Đấu Loại Trực Tiếp (Bo1). Đội chiến thắng trong trận đấu đó sẽ tiếp tục đối mặt với
Hạt Giống số 3 của Bảng A và cứ thế cho đến khi chỉ còn một đội của mỗi Bảng.
Ví dụ:
Bảng A

Bảng B

Hạt Giống số 2 (A2)

Hạt Giống số 2 (B2)

Hạt Giống số 3 (A3)

Hạt Giống số 3 (B3)

Hạt Giống số 4 (A4)

Hạt Giống số 4 (B4)

Hạt Giống số 5 (A5)

Hạt Giống số 5 (B5)

Đội A5 sẽ thi đấu với Đội B4, và nếu Đội B4 thắng, họ sẽ đấu với Đội A3, và đội chiến
thắng trong trận đấu đó sẽ đấu Đội B2. Giả sử Đội B2 thắng, họ sẽ bước vào vòng Bán
Kết.
Với HAI (2) Bảng, sẽ có HAI (2) đội còn trụ lại sau vòng Thể Thức Bậc Thang, một từ Bảng
A và một từ Bảng B.
6.3.3.1.1 Chọn Bên
Việc chọn bên trong các trận đấu thuộc Thể Thức Bậc Thang sẽ thuộc về đội hạt
giống có thứ hạng cao hơn.

6.3.3.2 Bán Kết
Có tổng cộng BỐN (4) đội tất cả. Hạt giống SỐ MỘT (1st) của Bảng A sẽ đấu với đội cuối
cùng còn lại của Bảng B (sau vòng Thể Thức Bậc Thang) và Hạt giống SỐ MỘT (1st) của
Bảng B sẽ đấu với đội cuối cùng còn lại của Bảng A.
Bán kết sẽ được tiến hành dưới thể thức Đấu Loại Trực Tiếp Bo3.
6.3.3.2.1 Chọn Bên
Việc chọn bên trong trận Bán Kết đầu tiên sẽ được xác định bằng cách tung
đồng xu. Đội thắng trong trò tung đồng xu cần phải ngay lập tức thông báo bên
mà đội đó chọn với Ban Tổ chức Hyperplay. Việc chọn bên cho ván đấu thứ hai
sẽ thuộc về đội đã thua trong trò tung đồng xu ở ván đấu đầu tiên. Việc chọn
bên cho ván đấu thứ ba sẽ thuộc về đội thắng trong trò tung đồng xu ở ván đấu
đầu tiên.
6.3.3.3 Chung Kết Tổng
Có tổng cộng HAI (2) đội tất cả. HAI (2) đội sẽ đối mặt với nhau trong loạt trận Chung Kết
Tổng BO3 để chọn ra nhà Vô Địch của giải đấu Hyperplay 2018.
6.3.3.3.1 Chọn Bên
Việc chọn bên trong trận Chung Kết Tổng đầu tiên sẽ được xác định bằng cách
tung đồng xu. Đội thắng trong trò tung đồng xu cần phải ngay lập tức thông báo
bên mà đội đó chọn với Ban Tổ chức Hyperplay. Việc chọn bên cho ván đấu thứ
hai sẽ thuộc về đội đã thua trong trò tung đồng xu ở ván đấu đầu tiên. Việc chọn
bên cho ván đấu thứ ba sẽ thuộc về đội thắng trong trò tung đồng xu ở ván đấu
đầu tiên.

7. Quá Trình Thi Đấu
7.1 Thay Đổi Lịch Thi Đấu
Ban Tổ chức Hyperplay có thể tự ý sắp xếp lại thứ tự các trận đấu trong một ngày nhất định và/hoặc
thay đổi ngày của một trận đấu Hyperplay sang một ngày khác hoặc sửa đổi lịch của các trận đấu. Trong
trường hợp Hyperplay sửa đổi lịch của một trận đấu, Ban Tổ chức Hyperplay sẽ thông báo cho tất cả các
đội trong thời gian sớm nhất. Các trận đấu Hyperplay sẽ không thay đổi do bất kỳ vấn đề cá nhân nào
của tuyển thủ. Bất kỳ đội nào không thể tham gia một trận đấu Hyperplay sẽ bị coi như là mất quyền thi
đấu.

7.2 Có Mặt Tại Sảnh Chờ Trong Các Trận Đấu Không Trực Tiếp
Các thành viên trong Danh Sách Chính Thức đang tham gia vào sự kiện Hyperplay không được có mặt ở
sảnh chờ muộn hơn thời gian quy định của Ban Tổ chức Hyperplay.

7.3 Vai Trò của Trọng Tài
7.3.1 Các Trách Nhiệm
Các trọng tài là nhân viên Hyperplay có trách nhiệm đưa ra các quyết định về mọi vấn đề, câu
hỏi và tình huống liên quan đến trận đấu trước, trong và ngay sau trận đấu. Sự giám sát của họ
có thể được bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
i.
Kiểm tra đội hình thi đấu của đội trước trận đấu.
ii.
Kiểm tra và giám sát thiết bị ngoại vi và khu vực thi đấu.
iii.
Thông báo bắt đầu trận đấu.
iv.
Yêu cầu tạm dừng/tiếp tục trận đấu.
v.
Đưa ra các hình phạt đối với các trường hợp vi phạm Quy Định trước, trong hoặc sau
trận đấu.
vi.
Xác nhận kết thúc trận đấu và kết quả trận đấu.
7.3.2 Thái Độ Trọng Tài
Tại mọi thời điểm, các trọng tại nên hành xử một cách chuyên nghiệp và đưa ra quyết định giải
quyết vấn đề một cách công bằng. Không đặc biệt yêu thích hay bộc lộ thành kiến đối với bất kỳ
tuyển thủ, đội, quản lý, huấn luyện viên, chủ sở hữu, hoặc cá nhân nào khác.
7.3.3 Quyết Định Cuối Cùng
Nếu một trọng tài đưa ra phán quyết không chính xác, hình phạt có thể bị đảo ngược. BTV
Hyperplay sẽ đánh giá lại quyết định đó trong hoặc sau trận đấu để xác định xem quy trình thích
hợp đã được thực hiện hay không để tính đến quyết định công bằng. Nếu không đúng với quy
trình, Ban Tổ chức Hyperplay có quyền hủy bỏ quyết định của trọng tài. Ban Tổ chức Hyperplay
có toàn quyền đưa ra quyết định cuối cùng.
7.3.4 Nghiêm Cấm Cờ Bạc
Tất cả những quy định cấm cờ bạc trong LMHT ở Mục 9 sẽ được áp dụng không giới hạn cho tất
cả trọng tài.

7.4 Phiên Bản Cập Nhật trong Vòng Loại Quốc Gia Hyperplay
Vòng Loại Quốc Gia Hyperplay 2018 sẽ được thi đấu dựa trên phiên bản hiện tại trên Máy Chủ Trực Tiếp,
sau khi giai đoạn thử nghiệm hoàn tất. Những thay đổi về phiên bản thi đấu sẽ được thông báo thông

qua Ban Tổ chức Hyperplay. Tất cả các đội tham dự giải đấu đều sẽ phải đồng ý thi đấu với phiên bản mà
trận đấu diễn ra.
7.4.1 Ví dụ. Bản X.X được cập nhật trên Máy Chủ Trực Tiếp vào lúc 11:59 tối, 1/1/2018. Sau một
tuần nó sẽ được chọn sử dụng trong tất cả các trận của giải đấu Hyperplay.
7.4.2 Tướng Mới/Mới Làm Lại. Tướng mới (các tướng xuất hiện trong máy chủ trực tiếp dưới
BỐN (4) tuần) sẽ tự động bị hạn chế. Các Tướng vừa trải qua đợt làm lại có thể bị cấm khỏi tất cả
các ván đấu trong khoảng thời gian quy định. Bất kỳ Tướng nào cũng có thể bị vô hiệu hóa tùy
theo quyết định của Ban Tổ chức Hyperplay.

7.5 Phiên Bản Cập Nhật trong Vòng Bảng và Playoffs Hyperplay
Vòng Bảng và Playoffs Hyperplay 2018 sẽ được thi đấu dựa trên phiên bản hiện tại trên Máy Chủ Giải
Đấu, sau khi giai đoạn thử nghiệm hoàn tất. Những thay đổi về phiên bản thi đấu sẽ được thông báo
thông qua Ban Tổ chức Hyperplay.

7.6 Thiết Lập và Trách Nhiệm Tuyển Thủ trong Các Trận Đấu Vòng Loại Quốc Gia
Tất cả tuyển thủ phải sẵn sàng tham gia phòng chờ tại thời điểm được chỉ định bởi Ban Tổ chức
Hyperplay. Việc sẵn sàng bao gồm, nhưng không giới hạn: cả năm tuyển thủ trong đội hình chính thức
đã hoàn thành việc cập nhật bản vá, cài đặt cấu hình trong trận, và hoàn thiện các bảng bổ trợ.
7.6.1 Thời Gian Thi Đấu. Thời gian bắt đầu trận đấu sẽ được ước lượng trước. Tuy nhiên, các
đội phải sẵn sàng thi đấu trước thời gian bắt đầu trận khoảng BA (3) giờ, hoặc theo hướng dẫn
khác của Ban Tổ chức Hyperplay.
7.6.2 Điều Chỉnh Lịch Thi Đấu. Ban Tổ chức Hyperplay có quyền điều chỉnh lịch thi đấu vào bất
cứ lúc nào để duy trì tiến độ của giải đấu hoặc để khắc phục các tình huống có thể làm giảm trải
nghiệm của khán giả.
7.6.3 Phạt Nguội. Những đội không sẵn sàng để bắt đầu trận đấu vào thời gian chỉ định của Ban
Tổ chức Hyperplay sẽ phải chịu phạt. Để tránh nghi ngờ, việc bắt đầu trận đấu được hiểu là khi
đội bước vào giai đoạn Cấm/Chọn. Việc cố tình làm gián đoạn hoặc làm chậm trễ trận đấu cũng
sẽ được tính vào mục này. Tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi mà Ban Tổ chức Hyperplay
có thể quyết định hình phạt bằng cách trừ vào tiền giải thưởng sau khi giải đấu kết thúc.
Thời Gian Trôi Qua Kể Từ Khi Trận Đấu Bắt
Đầu:
0:00
5:00
10:00
15:00
20:00
60:00

Hình Phạt Cộng Dồn
Không
Mất 1 Lượt Cấm
Mất 3 Lượt Cấm
Mất 5 Lượt Cấm
Mất Quyền Thi Đấu 1 Ván
Loại khỏi giải đấu

7.6.4 Quy Định Về Tạm Dừng Trận Đấu. Đội không được tạm dừng trận đấu trong suốt quá
trình Vòng Loại Quốc Gia diễn ra, trừ những trường hợp lỗi xảy ra trước khi trận đấu diễn ra.
Nếu là trường hợp bất khả kháng, đội có quyền tạm dừng trong tổng cộng MƯỜI (10) phút đối

với các trận đấu BO1 và HAI MƯƠI (20) phút đối với các trận đấu BO5. Khi thời gian tạm dừng
vượt quá thời gian cho phép sẽ được xem là hành động thi đấu thiếu công bằng và sẽ bị xử phạt
bởi Ban Tổ chức Hyperplay. Ban Tổ chức Hyperplay và các trọng tài của giải đấu có quyền quyết
định dựa vào tình huống cụ thể của từng trường hợp. Các tuyển thủ phải đảm bảo được đường
truyền khi thi đấu của mình ổn định và sẵn sàng thi đấu trong các trận đấu trong khuôn khổ
phần thi đấu đấu trực tiếp của Vòng Loại Quốc Gia.
7.6.5 Không 4 đấu 5. Các đội phải đảm bảo đủ NĂM (5) thành viên trong đội hình chính thức để
tham gia mọi trận đấu vào mọi thời điểm. Nếu trong quá trình diễn ra trận đấu mà đội không
thể đưa ra đủ NĂM (5) thành viên đội hình chính thức thì đội sẽ mất quyền thi đấu.
7.6.6 Cố Ý Ngắt Kết Nối. Một tuyển thủ mất kết nối với ván đấu do hành động của chính tuyển
thủ (nghĩa là thoát trận). Bất kỳ hành động nào của tuyển thủ dẫn đến việc ngắt kết nối đều sẽ
tính là cố ý, cho dù thực tế họ có cố tình hay không.
Nếu tuyển thủ cố ý ngắt kết nối khỏi ván đấu mà không đưa ra lý do rõ ràng và chính đáng, thì
đội của họ không được tạm dừng và trận đấu vẫn tiếp tục. Nếu tuyển thủ bị ngắt kết nối nhiều
hơn NĂM (5) phút hoặc đội hay tuyển thủ tuyên bố rằng tuyển thủ bị ngắt kết nối không thể trở
lại trong vòng NĂM (5) phút kể từ khi tạm dừng, thì sẽ bị tính là 4 đấu 5 và đội sẽ bị mất quyền
thi đấu ngay lập tức.
Thời gian NĂM (5) phút ngắt kết nối chỉ được áp dụng đối với các hành động ngắt kết nối có chủ
ý, và không được áp dụng đối với các hành động ngắt kết nối không có chủ ý.
7.6.7 Trách Nhiệm Thiết Bị Tuyển Thủ. Tất cả các tuyển thủ có trách nhiệm đảm bảo hiệu suất
của thiết lập mà họ chọn, bao gồm phần cứng và thiết bị ngoại vi của máy tính, kết nối internet,
và nguồn điện. Sự cố về thiết bị của tuyển thủ sẽ không được tính là lý do chấp nhận được cho
sự chậm trễ hoặc tạm dừng vượt quá quyền hạn của đội, bất kể nguyên nhân của sự cố là gì.
7.6.8 Không Khán Giả. Chỉ có NĂM (5) tuyển thủ chính thức ở mỗi đội được phép có mặt ở sảnh
chờ. Không có bất kỳ người xem nào từ các đội được phép vào với bất kỳ lý do nào. Các ngoại lệ
có thể xuất hiện trong trường hợp cả hai đội và Ban Tổ chức Hyperplay đồng ý sự có mặt của
người xem phụ.
7.6.9 Không Phát Sóng Trực Tiếp. Tuyển thủ không được phép phát sóng trực tiếp hoặc riêng tư
các trận đấu trong giải đấu trên bất kỳ nền tảng hoặc dịch vụ nào. Tuyển thủ có thể phát sóng
bản lưu cá nhân hoặc chuyên môn sau khi chương trình phát sóng chính thức hoàn thành.

7.7 Thiết Lập Trước Trận Đấu cho Các Sự Kiện Offline Hyperplay
Quá trình chuẩn bị cho các trận đấu offline trong khuôn khổ giải đấu (có áp dụng nhưng không bắt buộc
ở các trận đấu loại trực tiếp quốc gia, vòng bảng, và vòng loại trực tiếp Hyperplay):
7.7.1 Thời Gian Chuẩn Bị. Các tuyển thủ sẽ có một khung thời gian chuẩn trước trận đấu để
chuẩn bị sẵn sàng cho mình. Ban Tổ chức Hyperplay sẽ thông báo cho các đội và tuyển thủ biết
về lịch trình chuẩn bị và khoảng thời gian cụ thể trước mỗi trận đấu. Ban Tổ chức Hyperplay có
quyền thay đổi lịch trình bất cứ lúc nào để phù hợp với tình hình thực tế. Thời gian chuẩn bị
được tính là bắt đầu khi các tuyển thủ bước vào khu vực thi đấu, một khi đã vào vị trí thi đấu thì
tuyển thủ không được phép rời khỏi vị trí của mình khi chưa có sự đồng ý của Ban Tổ chức
Hyperplay và trọng tài. Chuẩn bị bao gồm các bước như sau:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Đảm bảo chất lượng của tất cả thiết bị được cung cấp bởi Hyperplay.
Kết nối và hiệu chuẩn thiết bị ngoại vi.
Đảm bảo các chức năng hoạt động của hệ thống đàm thoại.
Thiết lập bảng bổ trợ.
Điều chỉnh các cài đặt in-game.
Hạn chế khởi động in-game.

7.7.2 Thứ Tự Tuyển Thủ. Các tuyển thủ phải tham gia hàng chờ theo thứ tự: Đường Trên, Đi
Rừng, Đường Giữa, Xạ Thủ, Hỗ Trợ. Quy định này không giới hạn một đội với meta hiện thời của
lối chơi. Các vị trí mà tuyển thủ đã đăng ký, khi có liên quan, sẽ được ưu tiên bởi các quy định
này.
7.7.3 Sự Cố Kỹ Thuật của Thiết Bị. Nếu một tuyển thủ gặp phải bất kỳ sự cố thiết bị nào trong
bất kỳ giai đoạn nào của quá trình thiết lập, thì tuyển thủ phải thông báo và nói với Ban Tổ chức
Hyperplay ngay lập tức.
7.7.4 Hỗ Trợ Kỹ Thuật. Ban Tổ chức Hyperplay sẽ có mặt để hỗ trợ cho quá trình thiết lập và
khắc phục bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình thiết lập trước trận đấu.
7.7.5 Bắt Đầu Trận Đấu Kịp Thời. Các tuyển thủ nên giải quyết bất kỳ sự cố nào trong giai đoạn
thiết lập trong thời gian quy định và trận đấu sẽ được bắt đầu như dự kiến. Sự chậm trễ gây ra
do các vấn đề thiết lập có thể được cho phép bởi Ban Tổ chức Hyperplay. Hình phạt cho sự
chậm trễ sẽ được đánh giá dựa trên quyết định của Ban Tổ chức Hyperplay.
7.7.6 Xác Nhận Kiểm Tra Trước Trận Đấu. Không dưới mười phút trước khi trận đấu dự kiến bắt
đầu, nhân viên Hyperplay sẽ xác nhận với mỗi tuyển thủ rằng việc thiết lập của họ đã hoàn tất.
7.7.7 Trạng Thái Sẵn Sàng của Tuyển Thủ. Một khi tất cả mười tuyển thủ trong trận đã xác nhận
hoàn tất việc thiết lập và Ban Tổ chức Hyperplay Giải Đấu được chỉ thị là tất cả các tuyển thủ đã
có mặt trong hàng chờ, thì tuyển thủ sẽ phải sẵn sàng để vào trận bất kỳ lúc nào.
7.7.8 Tạo Hàng Chờ. Ban Tổ chức Hyperplay sẽ quyết định hàng chờ chính thức được tạo như
thế nào. Tuyển thủ sẽ được chỉ dẫn bởi Ban Tổ chức Hyperplay để tham gia hàng chờ ngay sau
khi việc kiểm tra đã hoàn tất, theo thứ tự: Đường Trên, Đi Rừng, Đường Giữa, Xạ Thủ, Hỗ Trợ.
7.7.9 Phạt Nguội. Những đội không sẵn sàng để bắt đầu trận đấu vào thời gian chỉ định của Ban
Tổ chức Hyperplay sẽ phải chịu phạt. Để tránh nhầm lẫn, việc bắt đầu trận đấu được hiểu là khi
đội bước vào giai đoạn Cấm/Chọn. Việc cố tình làm gián đoạn hoặc làm chậm trễ trận đấu cũng
sẽ được tính vào mục này. Tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi mà Ban Tổ chức Hyperplay
có thể quyết định hình phạt bằng cách trừ vào tiền giải thưởng sau khi giải đấu kết thúc.
Thời Gian Trôi Qua Kể Từ Khi Trận Đấu Bắt Đầu:
0:00
5:00
10:00
15:00
20:00
60:00

Hình Phạt Cộng Dồn
Không
Mất 1 Lượt Cấm
Mất 3 Lượt Cấm
Mất 5 Lượt Cấm
Mất Quyền Thi Đấu 1 Ván
Loại khỏi giải đấu

7.8 Thiết Lập Trận Đấu
Các quy định này được áp dụng cho mọi giai đoạn của giải đấu Hyperplay (Vòng Loại Quốc Gia, Vòng
Bảng và Vòng Playoffs), và có thể được triển khai cho các trận đấu trên Máy Chủ Trực Tiếp hoặc Máy
Chủ Giải Đấu:

7.8.1 Bắt Đầu Quá Trình Cấm/Chọn
Khi tất cả mười tuyển thủ đã có mặt ở hàng chờ chính thức, nhân viên Hyperplay sẽ yêu cầu xác
nhận rằng cả hai đội đã sẵn sàng bước vào giai đoạn cấm/chọn (theo định nghĩa và mô tả bên
dưới). Khi cả hai đội đã xác nhận sẵn sàng, nhân viên Hyperplay sẽ hướng dẫn chủ phòng bắt
đầu trận đấu.

7.8.2 Ghi Lại Quá Trình Cấm/Chọn
Lựa chọn cấm/chọn sẽ được tiến hành thông qua chức năng Đánh Giải trên client. Nếu
cấm/chọn được hoàn tất trước khi thiết lập trận đấu, theo sự hướng dẫn và quyết định của
nhân viên Hyperplay, Ban Tổ chức Hyperplay sẽ ghi lại các lựa chọn cấm/chọn chính thức và hủy
qua trình bắt đầu trận theo cách thủ công.

7.8.3 Tổng Quan / Cài Đặt Game
i.
ii.
iii.
iv.

Bản đồ: Summoner’s Rift
Số thành viên: 5
Cho Phép Khán Giả: Chỉ Sảnh Chờ
Loại Trận: Đánh Giải

(Xem thiết lập ở bên dưới)

7.9 Giai Đoạn Cấm/Chọn và Chọn Bên
7.9.1 Đánh Giải
Ban Tổ chức Hyperplay sẽ chọn sử dụng chế độ tùy chọn Đánh Giải. Đội hình chính thức của mỗi
đội không được phép thay thế sau khi chế độ bắt đầu. Tuyển thủ có thể chơi bất kỳ Tướng nào
team đã chọn, nhưng phải xác nhận sự lựa chọn của mình với một nhân viên Hyperplay.

7.9.2 Các Hạn Chế
Các hạn chế có thể được thêm vào bất kỳ lúc nào trước hoặc trong trận đấu, nếu bất kỳ trang bị,
Tướng, trang phục, bảng bổ trợ hoặc phép bổ trợ nào được phát hiện bị lỗi, hoặc vì bất kỳ lý do
nào khác được quyết định bởi Ban Tổ chức Hyperplay.

7.9.3 Lựa Chọn Bên Và Đăng Ký Đội Hình Chính Thức Cho Vòng Bảng Và Vòng Playoffs
Trước khi bắt đầu Hyperplay, mỗi đội phải gửi danh sách thi đấu của mình cho Ban Tổ chức
Hyperplay, chỉ định rõ năm thành viên chính thức và một dự bị theo như trong Mục 2.1. Trong
trường hợp đội muốn chỉnh sửa đội hình thi đấu, yêu cầu này phải được nộp trước ngày dự kiến
có hiệu lực của bất kỳ thay đổi nào, vào ngày và thời gian sớm nhất có thể.

Đối với Vòng Bảng Hyperplay, yêu cầu sửa đổi đội hình và chọn bên cho trận đầu tiên của đội
vào ngày đầu tiên không được gửi trễ hơn 10:00 tối theo giờ địa phương vào ngày 21 tháng 7
năm 2018. Yêu cầu phải được thực hiện bởi Đội Trưởng được chỉ định.
Đối với Vòng Playoffs, Thể Thức Bậc Thang, các yêu cầu sửa đổi đội hình và chọn bên cho trận
đầu tiên của đội vào ngày đầu tiên phải được gửi trong vòng một tiếng từ sau trận cuối của họ ở
Vòng Bảng. Các yêu cầu phải được thực hiện bởi Đội Trưởng. Sau mỗi ván đấu (bao gồm trận 1)
của một trận, đội được chọn bên cho ván đấu đó phải thông báo cho Ban Tổ chức Hyperplay về
việc chọn bên ngay sau trận đấu trước, không trễ hơn 5 phút sau khi nhà chính bị phá hủy. Nếu
không thực hiện được thì đội sẽ mặc định chọn bên xanh với cùng đội hình thi đấu như trận
trước.
Nội dung đệ trình phải bao gồm tất cả thông tin cá nhân được yêu cầu về Đội và Thành Viên Đội
bởi Ban Tổ chức Hyperplay. Điều này bao gồm Tên In-game của Thành Viên Đội (cùng với chính
và chữ viết hoa như mong muốn.

7.9.4 Tổng Thời Gian Chuyển Tiếp
Các đội có BỐN (4) phút sau khi nhà chính phát nổ để thông báo quyết định bên và dự bị cho các
nhân viên giải đấu. Các đội có thêm TÁM (8) phút để thảo luận chiến lược. Để làm rõ: MƯỜI HAI
(12) phút là thời gian tính từ lúc kết thúc trận đấu cho đến khi các đội trở lại ghế ngồi.

7.9.5 Thứ Tự
Thứ tự cấm/chọn sẽ luân phiên như sau:
●
●
●
●
●

Đội Xanh= A; Đội Đỏ = B;
Lượt Cấm Đầu Tiên: ABABAB
Lượt Chọn Đầu Tiên: ABBAAB
Lượt Cấm Thứ Hai: BABA
Lượt Chọn Thứ Hai: BAAB

7.9.6 Lỗi Chọn
Trong trường hợp cấm hoặc chọn Tướng xảy ra lỗi, đội bị lỗi phải báo cho nhân viên Hyperplay
trước khi đội còn lại khóa lựa chọn kế tiếp. Khi đó, quá trình cấm chọn sẽ được khởi động lại và
quay về thời điểm xảy ra lỗi để đội có thể sửa lỗi. Nếu lựa chọn sau đó đã được khóa lại trước
khi đội kịp báo lỗi với nhân viên Hyperplay, thì lỗi chọn sẽ không thể thay đổi.

7.9.7 Đổi Tướng
Các đội phải hoàn thành việc đổi tướng trong vòng 20 giây trong Giai Đoạn Trao Đổi, hoặc sẽ bị
phạt ở các ván đấu sau. Nếu các đội không thể đổi Tướng trong khoảng thời gian này, thì đây sẽ
không được tính là một lỗi chính đáng. Theo quyết định của Ban Tổ chức Hyperplay, trong
trường hợp án phạt không khả thi (ví dụ như ở ván cuối của loạt BO), người chơi sẽ không được
trao đổi tướng và phải chơi với tướng họ đã chọn.

7.9.8 Bắt Đầu Ván Đấu Sau Khi Cấm/Chọn
Ván đấu sẽ bắt đầu ngay sau giai đoạn cấm/chọn hoàn tất, trừ khi có tuyên bố nào từ nhân viên
Hyperplay. Nếu tổ chức tại địa điểm thi đấu chỉ định, đây sẽ là thời điểm Ban Tổ chức Hyperplay
thu dọn bất kỳ tài liệu in ấn nào trong Khu Vực Trận Đấu, bao gồm bất kỳ ghi chú nào của Thành

Viên Đội. Tuyển thủ không được phép thoát trận trong khoảng thời gian sau khi giai đoạn
cấm/chọn kết thúc và trước khi khởi động game, hay còn gọi là "Thời Gian Rảnh".

7.9.9 Điều Khiển Quá Trình Bắt Đầu Ván Đấu
Trong trường hợp có lỗi ở quá trình bắt đầu ván đấu hoặc Ban Tổ chức Hyperplay quyết định
tách quá trình cấm/chọn và bắt đầu ván đấu, nhân viên Hyperplay sẽ điều khiển quá trình bắt
đầu ván đấu bằng chức năng Chọn Ẩn. Tất cả tuyển thủ sẽ chọn Tướng theo quá trình cấm/chọn
hợp lệ lúc đầu.

7.9.10 Tải Trận Chậm
Nếu do Bugsplat, ngắt kết nối, hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra làm gián đoạn quá trình tải trận và
ngăn tuyển thủ vào trận khi ván đầu bắt đầu, thì ván đấu sẽ được tạm dừng ngay lập tức cho
đến khi cả mười tuyển thủ đều đã kết nối trong trận.

8. Luật Chơi
8.1 Định Nghĩa các Thuật Ngữ
8.1.1 Ngắt Kết Nối Không Chủ Ý. Tuyển thủ bị mất kết nối với trận đấu do sự cố hoặc lỗi client,
nền tảng, đường truyền mạng hoặc máy tính.
8.1.2 Ngắt Kết Nối Có Chủ Ý. Một tuyển thủ mất kết nối với ván đấu do hành động của chính
tuyển thủ (nghĩa là thoát trận). Bất kỳ hành động nào của tuyển thủ dẫn đến việc ngắt kết nối
đều sẽ tính là cố ý, cho dù thực tế họ có cố tình hay không
8.1.3 Ngắt Kết Nối Máy Chủ. Tất cả tuyển thủ mất kết nối với trận đấu do sự cố máy chủ, chức
năng Máy Chủ Giải Đấu, hoặc kết nối internet không ổn định tại địa điểm thi đấu.

8.2 Trận Đấu Được Ghi Nhận (GOR)
Một trận đấu bắt đầu được ghi nhận là kể từ lúc cả 10 tuyển thủ đã tải xong trận đấu và bắt đầu có
những hành động và các bước di chuyển tác động đến đối phương. Một khi trận đấu đã vào trạng thái
bắt đầu ghi nhận, thì cho đến khi trận đấu kết thúc một cách bình thường và trận đấu không bị khởi
động lại thì kết quả trận đấu đó sẽ được xem là “chính thức”. Còn những trường hợp trận đấu phải khởi
động lại chỉ được cho phép trên một vài điều kiện nhất định (xem Mục 8.4). Ví dụ về các điều kiện bước
vào giai đoạn ghi nhận:
8.2.1 Bất kỳ đòn tấn công hay kỹ năng nào vào lính, quái rừng, trụ, hoặc Tướng đối phương.
8.2.2 Tầm nhìn được thiết lập giữa người chơi trên phần của đối thủ.
8.2.3 Đặt chân, thiết lập tầm nhìn hoặc dùng kỹ năng bên rừng của đối phương bởi cả hai đội,
bao gồm cả việc rời khỏi sông hoặc bước vào bụi cỏ nối với rừng của đối phương.
8.2.4 Thời gian trong trận được hai phút (00:02:00).

8.3 Dừng Trận
Nếu một tuyển thủ cố tình ngắt kết nối mà không thông báo với Ban Tổ chức Hyperplay hoặc tạm dừng,
Ban Tổ chức Hyperplay sẽ không tiến hành dừng trận. Trong thời gian tạm dừng hoặc dừng trận, tuyển
thủ sẽ không được rời khỏi khu vực thi đấu trừ khi được Ban Tổ chức Hyperplay cho phép.

8.3.1 Tạm Dừng Trực Tiếp
Ban Tổ chức Hyperplay có thể yêu cầu tạm dừng một trận đấu hoặc thực hiện lệnh tạm dừng
trên máy của bất kỳ tuyển thủ nào, vào bất kỳ lúc nào.

8.3.2 Tuyển Thủ Tạm Dừng
Các tuyển thủ chỉ có thể tạm dừng trận đấu ngay lập tức nếu rơi vào các trường hợp được liệt kê
bên dưới, nhưng buộc phải ra hiệu hoặc liên lạc với Ban Tổ chức Hyperplay ngay sau khi tạm
dừng và xác định lý do. Các lý do được chấp nhận bao gồm:
8.3.2.1 Mất kết nối không chủ ý.
8.3.2.2 Sự cố phần cứng hoặc phần mềm (ví dụ như nguồn máy hoặc lỗi ngoại vi hoặc lỗi
game)
8.3.2.3 Tổn hại vật lý tới tuyển thủ (ví dụ fan lên gank hoặc gãy ghế)

Bệnh, chấn thương hoặc khuyết tật của tuyển thủ sẽ không được tính là lý do chấp nhận
được để tuyển thủ tạm dừng trận đấu trực tiếp. Trong trường hợp đó, đội phải cảnh
báo trước với Ban Tổ chức Hyperplay, Ban Tổ chức Hyperplay sẽ chấp thuận việc tạm
dừng một vài phút (được cho phép bởi chính Ban Tổ chức Hyperplay, không kéo dài quá
lâu) để kiểm tra tuyển thủ nhằm xác định tuyển thủ có sẵn sàng, bằng lòng và có khả
năng tiếp tục trận đấu hay không.
Nếu Ban Tổ chức Hyperplay xác định rằng tuyển thủ hoặc đội không có khả năng tiếp tục
thi đấu trong vòng MƯỜI (10) phút, thì đội đó sẽ phải từ bỏ quyền thi đấu trừ khi Ban
Tổ chức Hyperplay quyết định Trao Chiến Thắng (xem Mục 8.5).

8.3.3 Tiếp Tục Trận Đấu
Tuyển thủ không được phép khởi động lại hoặc tiếp tục trận đấu sau khi tự tạm dừng. Sau khi
Ban Tổ chức Hyperplay giải quyết vấn đề và tất cả tuyển thủ đã được thông báo và sẵn sàng tại
chỗ của họ, các Đội Trưởng có nghĩa vụ xác nhận ở khung chat trong game là cả hai đội đã sẵn
sàng để tiếp tục trận, giám sát trong trận sẽ bỏ lệnh tạm dừng nếu có mặt. Trong trường hợp
giám sát trong trận không có mặt, Ban Tổ chức Hyperplay sẽ yêu cầu tiếp tục trận đấu hoặc thực
hiện lệnh tiếp tục trên bất kỳ máy nào của tuyển thủ.

8.3.4 Tạm Dừng Trái Phép
Nếu tuyển thủ tạm dừng hoặc hủy tạm dừng một trận đấu mà không được phép của Ban Tổ
chức Hyperplay, thì sẽ bị xem như là gian lận và hình phạt sẽ được áp dụng theo quyết định của
Ban Tổ chức Hyperplay.

8.3.5 Giao Tiếp Giữa Tuyển Thủ Trong Thời Gian Dừng Trận Ở Các Trận Đấu Diễn Ra Ở
Khu Vực Chỉ Định
Để công bằng với tất cả các đội tham gia tranh tài, các tuyển thủ không được phép giao tiếp với
nhau trong thời gian tạm dừng ván đấu ở các trận trực tiếp diễn ra ở khu vực chỉ định. Để tránh
nhầm lẫn, các tuyển thủ có thể nói chuyện với trọng tài, nhưng chỉ khi được yêu cầu nhầm xác
định và khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc dừng trận. Nếu thời gian tạm dừng kéo dài đủ lâu,
các trọng tài có thể cho phép các đội nói chuyện trước khi trận được tiếp tục nhàm thảo luận về
điều kiện của trận đấu.

8.4 Khởi Động Lại Trận Đấu
Ban Tổ chức Hyperplay toàn quyền quyết định (những) điều kiện nào cho phép khởi động lại trận đấu.
Các ví dụ được liệt kê sau đây chỉ nhằm mục đích minh họa:

8.4.1 Khởi Động Lại Trước GOR
Sau đây là các tình huống ví dụ cho việc trận đấu có thể được khởi động lại nếu chưa bước vào
giai đoạn GOR.
8.4.1.1 Nếu Ban Tổ chức Hyperplay nhận thấy bảng bổ trợ hoặc thiết lập trong game của
tuyển thủ trước khi vào game chưa được áp dụng chính xác thì tuyển thủ có thể tạm
dừng để điều chỉnh lại sau khi được cho phép bởi Ban Tổ chức Hyperplay. Nếu các thiết
lập không được điều chỉnh chính xác, thì ván đấu có thể được khởi động lại.

8.4.1.2 Nếu Ban Tổ chức Hyperplay xác định rằng có sự cố kỹ thuật khiến cho ván đấu
không thể tiếp tục như bình thường (bao gồm việc kỹ năng của đội không nằm đúng vị
trí trong các tình huống nhất định của game, ví dụ như lính xuất hiện).

8.4.2 Khởi Động Lại Sau GOR
Sau đây là các tình huống ví dụ cho việc trận đấu có thể được khởi động lại sau khi bước vào giai
đoạn GOR:
8.4.2.1 Nếu game gặp một lỗi nghiêm trọng tại bất kỳ thời điểm nào trong cả trận đấu
mà làm thay đổi đáng kể số liệu thống kê của trận hoặc cơ chế game.
8.4.2.2 Nếu Ban Tổ chức Hyperplay xác nhận rằng có những một vài điều kiện môi
trưởng không công bằng (ví dụ như tiếng ồn quá mức, thời tiết xấu, rủi ro an toàn không
thể chấp nhận được).

8.4.3 Khởi Động Lại Giao Thức
Nếu game gặp một lỗi nghiêm trọng tại bất kỳ thời điểm nào trong cả trận đấu mà làm thay đổi
đáng kể số liệu thống kê của trận hoặc cơ chế game, hoặc điều kiện môi trường bên ngoài không
tiếp tục được thì việc khởi động lại có thể xảy ra.
8.4.3.1 Một số trường hợp nhất định có thể được đáp ứng trước khi việc khởi động lại
xảy ra. Ban Tổ chức Hyperplay bắt buộc phải xác nhận là lỗi đó nghiêm trọng và kiểm
chứng được. Để được xem là nghiêm trọng thì lỗi đó phải gây ra thiệt hại đáng kể lên
khả năng thi đấu của tuyển thủ ở trong trận. Việc xác nhận rằng liệu lỗi đó có gây ra
thiệt hại đáng kể lên khả năng thi đấu của tuyển thủ hay không tùy thuộc vào quyết định
của Ban Tổ chức Hyperplay. Để được xem là có thể kiểm chứng được, lỗi đó phải chắc
chắn hiện diện và không xuất hiện do lỗi của tuyển thủ. Người giám sát sau đó phải phát
lại tình huống nghi ngờ và xác minh lỗi.
8.4.3.2 Nếu tuyển thủ tin rằng mình vừa gặp phải một lỗi nghiệm trọng thì tuyển thủ
phải tạm dừng trận đấu và thông báo kịp thời với trọng tài. Nếu Ban Tổ chức Hyperplay
cho rằng tuyển thủ đang trì hoãn việc báo cáo lỗi để đợi cơ hội khởi động lại trận đấu
vào thời điểm thuận lợi hơn, thì việc khởi động lại sẽ không còn được chấp nhận.
8.4.3.3 Nếu Ban Tổ chức Hyperplay xác định là lỗi đó nghiêm trọng và kiểm chứng được
và tuyển thủ đã tuân thủ giao thức tạm dừng, thì đội bất lợi sẽ được thông báo về lựa
chọn khởi động lại trận đấu. Nếu đội đồng ý, thì Ban Tổ chức Hyperplay sẽ sử dụng
Deterministic Disaster Recovery Tool để khôi phục trận đấu. Nếu công cụ này có thể khôi
phục trận đấu, thì Trọng Tài Trưởng sẽ là người chọn một thời điểm nào đó trước khi lỗi
xảy ra để khôi phục. Trọng Tài Trưởng sẽ tìm trạng thái "dead ball" thích hợp trước khi
lỗi xảy ra. Trạng thái "dead ball" là một thời điểm nào đó trong trận mà cả hai đội không
giao tranh nhiều với nhau (có một vài giao tranh nhỏ vẫn sẽ tính là trạng thái "dead
ball"). Nếu không có trạng thái "dead ball", tuyển thủ vẫn sẽ được quay trở lại thời điểm
trước khi lỗi xảy ra.
8.4.3.4 Nếu Deterministic Disaster Recovery Tool không thể khôi phục trận đấu, thì trận
đấu sẽ lập tức được khởi động lại theo các quy định ở Mục 8.4. Một ngoại lệ đối với Quy
Định 8.4 là nếu việc khởi động lại xảy ra do lỗi của Tướng, thì các thiết lập sẽ không
được giữ lại (bao gồm việc cấm/chọn) bất kể trạng thái ghi nhận (GOR) đã kích hoạt và

Tướng đó sẽ không đủ điều kiện để được chọn thi đấu ở các trận còn lại trong ngoài, trừ
khi lỗi được kết luận là có liên quan đến một vài phần tử của game mà có thể gõ bỏ
hoàn toàn (nghĩa là một trang phục có thể bị vô hiệu).
8.4.3.5 Nếu một đội được đề nghị khởi động lại trận do lỗi X và từ chối, thì đội sẽ không
được phép yêu cầu khởi động lại do lỗi X trong suốt thời gian còn lại của trận đấu. Tuy
nhiên, Ban Tổ chức Hyperplay có quyền khởi động lại trận đấu vào bất cứ lúc nào nếu
môi trường game đã bất ổn đến mức ảnh hướng đến toàn bộ trận đấu.
8.4.3.6 Môi Trường Được Điều Chỉnh.
Một số điều kiện nhất định có thể được giữ lại trong trường hợp khởi động lại ván đấu
chưa bước vào giai đoạn ghi nhận (GOR), bao gồm, nhưng không giới hạn, các cấm/chọn
hoặc Phép Bổ Trợ. Tuy nhiên, nếu trận đấu đã bước vào giai đoạn ghi nhận thì Ban Tổ
chức Hyperplay sẽ không giữ lại bất kỳ cài đặt nào.
8.4.3.7 Xác Nhận của Tuyển Thủ về Cài Đặt.
Mỗi Đội Trưởng sẽ kiểm tra xem mỗi tuyển thủ trong đội mình đã hoàn thành các cài
đặt trò chơi theo ý muốn chưa (bao gồm bảng bổ trợ, điều khiển và các cài đặt trong
trận) trước khi bước vào giải đoạn GOR. Bất kỳ lỗi nào trong quá trình xác minh sẽ
không cấu thành lý do để khởi động lại trận đấu sau khi bước vào giai đoạn GOR.
8.4.3.8 Sự Cố Phần Cứng
Trong trường hợp có sự cố về phần cứng, Ban Tổ chức Hyperplay sẽ xác định sự cố phần
cứng có gây ra lỗi nhỏ (mất điện màn hình và và tuyển thủ đi thẳng vào trụ địch), lỗi
nghiêm trọng (bàn phím ngừng hoạt động, gây ra cái chết cho tuyển thủ) hoặc tình
huống kết thúc (máy chủ bị lỗi) và tuân thủ theo các tiêu chuẩn ở trên.
8.4.3.9 Quyết Định
Ban Tổ chức Hyperplay có quyền khởi động lại bất kỳ trận đấu nào nếu cần thiết để bảo
vệ lợi ích tốt nhất cho Hyperplay. Quyền này không bị hạn chế bởi sự thiếu hụt ngôn ngữ
cụ thể nào trong văn bản này.

8.4.4 Giao Thức Khôi Phục
8.4.4.1 Các Định Nghĩa
8.4.4.1.1 Chronobreak
Deterministic Disaster Recovery Tool.
8.4.4.1.2 Bug
Một lỗi, thiếu sót, hỏng hóc hoặc sai lầm gây ra kết quả không chính xác hoặc
không mong muốn, hoặc khiến cho game hoặc thiết bị phần cứng hoạt động
không theo cách đã định.
8.4.4.1.3 Lỗi Nhỏ
Một lỗi (bao gồm sai sót phần cứng) mà không gây bất tiện cho người chơi. Điều
này có bao gồm các lỗi khiến cho thống kê trong trận hoặc cơ chế game bị thay

đổi nhưng có thể bỏ qua nếu cần thiết. Để tránh nhầm lẫn, trong trường hợp
Chronobreak không có sẵn, những lỗi này không khiến cho trận được làm lại.
8.4.4.2. Bỏ Qua Lỗi
Một lỗi mà không làm thay đổi cục diện thi đấu của game. Điều này có nghĩa là sẽ có các
bước giảm nhẹ để có thể bỏ qua lỗi (như là khởi động lại client hoặc máy tính). Ngoài ra,
việc này có thể bao gồm các tình huống mà tác động của lỗi có thể bị giảm nhẹ thông
qua các tính năng in-game khác.
Danh mục này cũng bao gồm các lỗi được cung cấp theo "chỉ định thông tin" nghĩa là những lỗi được cung cấp cho các đội trước trận đấu (thường là tướng,
trang bị hoặc môi trường tương tác và các hiệu ứng liên tục) mà không có
Chronobreak hoặc remake nào được đề nghị. Các hiệu ứng hoặc tương tác này
không thể tránh khỏi hoặc giảm nhẹ bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoại
trừ việc vô hiệu hóa tướng, trang phục hoặc trang bị và do đó Chronobreak và
remake không có tác dụng với những lỗi này, cho nên nó phải được bỏ qua.
8.4.4.3 Sự Cố Phần Cứng Không Chủ Ý
Sự sai sót của bất kỳ bộ phận phần cứng nào, bao gồm hỏng máy chủ, màn hình hoặc
hỏng PC hoặc lỗi thiết bị ngoại vi. Điều này không bao gồm bất kỳ sự cố phần cứng nào
gây ra bởi tuyển thủ, bao gồm việc cố ý làm hỏng, hoặc phá hủy thiết bị ngoại vi, làm
hỏng màn hình hoặc gây rối với PC. Việc xác định xem sự cố phần cứng là có chủ ý hay
không thuộc về trách nhiệm của Ban Tổ chức Hyperplay.
8.4.4.4 Lỗi Có Thể Xác Minh
Một lỗi hoặc lỗi nghiêm trọng được xác định là tồn tại và không phải do lỗi của tuyển
thủ. Người giám sát sau đó phải phát lại tình huống nghi ngờ và xác minh lỗi hoặc lỗi
nghiêm trọng.
8.4.4.5 Tình Huống Kết Thúc
Một lỗi hoặc trường hợp bất kỳ đòi hỏi game phải được làm lại. Các trường hợp này bao
gồm (i) trường hợp xảy ra lỗi nghiêm trọng mà Chronobreak không có sẵn hoặc không
thể khôi phục game; (ii) các lỗi không thể khắc phục hoặc không dùng Chronobreak
được, bao gồm lỗi tướng hoặc trang phục mà buộc các tướng hoặc trang phục đó phải
bị vô hiệu; hoặc (iii) bất kỳ tình huống nào Ban Tổ chức Hyperplay quyết định không thể
tiếp tục trận đấu (bao gồm cả những quan ngại về môi trường và sự cố phần cứng nặng).
8.4.4.6 Trạng Thái “Dead-Ball”
Một thời điểm trong trận mà cả hai đội không có giao tranh nhiều với nhau, tuy nhiên
một vài giao tranh nhỏ lẻ cũng sẽ tính là trạng thái dead-ball.
8.4.4.6.1 Khi thiết lập trạng thái dead-ball, cần phải nỗ lực xác định thời gian gần
với thời điểm xảy ra lỗi nhất nhưng vẫn giữ xấp xỉ 2 giây trước khi giao tranh
hứa hẹn trong tình huống mà trận được tua lại vào thời điểm mà cả hai đội giao
tranh. Mục tiêu là xác định được thời điểm giao tranh vẫn có thể xảy ra, nhưng
không thể tránh được.

8.4.4.6.2 Trạng thái dead-ball hoàn hảo có thể không tồn tại, và trong những
tình huống đó, mục tiêu khái quát là ưu tiên xác định một thời điểm không xảy
ra các giao tranh lớn càng gần thời điểm bị lỗi càng tốt (ví dụ, lùi lại quá xa có
thể loại bỏ một vài thiết lập mà đội đã thực hiện, bao gồm việc cắm mắt, áp lực
đi đường và flanking).
8.4.4.7 Tổn Thất
Bất kỳ (i) mạng hạ gục; (ii) các mục tiêu (trụ, nhà lính, rồng, sứ giả hoặc baron) đang
được lấy ở trạng thái dead-ball (nghĩa là đang ăn rồng hoặc ba tuyển thủ lấy trụ với một
đàn lính mà không có sự can thiệp nào); hoặc (iii) sử dụng chiêu cuối, trang bị hoặc phép
bổ trợ khi mà chiêu cuối mới ở cấp 1 (không tính cấp độ hoặc hồi chiêu cuối vào thời
điểm bị lỗi) hoặc phép bổ trợ hay trang bị cơ bản (tức là không có giảm hồi chiêu từ
bảng bổ trợ hoặc trang bị) có thời gian hồi chiêu vào khoảng 110 giây hoặc lâu hơn. Một
chiêu cuối hay phép bổ trợ được sử dụng, theo ý kiến của Ban Tổ chức Hyperplay, ngoài
các lẽ thường với mục đích tìm kiếm bồi hoàn dựa vào quy định này sẽ không được tính
là tổn thất. Các yếu tố khác như tầm nhìn (cắm mắt hoặc phá hủy mắt), chỉ số lính, v.v...
mang một vài giá trị trong trận, sẽ không phát sinh việc cân nhắc có nên sử dụng
Chronobreak hay không.
8.4.4.8 Báo Cáo Kịp Thời
Khi tuyển thủ nhận ra lỗi (theo như định nghĩa, bao gồm các sự cố phần cứng giả định),
tuyển thủ cần phải tạm dừng trận đấu càng sớm càng tốt thông qua một trong các
phương pháp được liệt kê bên dưới và báo với Ban Tổ chức Hyperplay về lỗi. Các
phương pháp là:
8.4.3.8.1 Tạm dừng trận đấu bằng lệnh /pause;
8.4.3.8.2 Yêu cầu đồi động tạm dừng thông qua giao tiếp thoại;
8.4.3.8.3 Yêu cầu trọng tài dừng trận đấu.
Để tránh nhầm lẫn, nếu một tuyển thủ gọi trọng tài yêu cầu tạm dừng trận đấu, ngay cả
khi trận đấu không dừng lại ngay lập tức, tuyển thủ vẫn sẽ được tính là đã tạm dừng
trận đấu trên thực tế. Ngoài ra, trong thực tế, sẽ không thể ngay lập tức tạm dừng trận
đấu khi phát hiện lỗi nếu cả hai đội đang giao tranh với nhau. Trong trường hợp này,
Ban Tổ chức Hyperplay sẽ xác định là không thể tạm dừng trận đấu cho đến khi giao
tranh kết thúc.
8.4.4.9 Chronobreak Sẵn Có và Sử Dụng
Nếu game gặp lỗi ở bất kỳ thời điểm nào trong trận, Ban Tổ chức Hyperplay trước tiên
sẽ xác định xem người chơi đã tuân thủ giao thức tạm dừng hay không. Nếu trận đấu đã
được tạm dừng, Ban Tổ chức Hyperplay kế tiếp sẽ xác định xem lỗi đó có là một lỗi kiểm
chứng được hay không. Nếu đó là một lỗi kiểm chứng được, thì Ban Tổ chức Hyperplay
sẽ xác định đó là lỗi nhỏ, lỗi nghiêm trọng hay tình huống kết thúc.
8.4.4.10 Lỗi Nhỏ
8.4.4.10.1 Nếu đó là lỗi nhỏ và không thể bỏ qua được, Ban Tổ chức Hyperplay
sẽ xác định trạng thái dead-ball phù hợp là lúc nào và liệu việc sử dụng
Chronobreak để tua lại trạng thái dead-ball đó có phát sinh tổn thất nào hay

không. Nếu có tổn thất liên quan đến lỗi nhỏ đó, Chronobreak không có sẵn và
tuyển thủ sẽ được hướng dẫn để bỏ qua lỗi.
8.4.4.10.2 Trong trường hợp lỗi nhỏ đó không làm phát sinh tổn thất nào, Ban
Tổ chức Hyperplay sẽ xác định (i) liệu Chronobreak có thể khôi phục lại trận hay
không; và (ii) liệu khôi phục trận đến trạng thái trước đó có khắc phục được lỗi
hay tránh được việc kích hoạt lỗi này hay không, Nếu Chronobreak không thể
khôi phục game hoặc tua lại trận đấu về trạng thái trước đó không khắc hoặc
hoặc tránh lỗi, hoặc trong trường hợp bỏ qua lỗi, Chronobreak sẽ không được
sử dụng và tuyển thủ sẽ được hướng dẫn bỏ qua lỗi.
8.4.4.10.3 Nếu Ban Tổ chức Hyperplay xác định việc sử dụng Chronobreak là
thích hợp, thì Ban Tổ chức Hyperplay sẽ xác định xem một trong hai hay cả hai
đội có chịu thiệt hại đáng kể nào do lỗi nhỏ này hay không, và đội nào phải chịu
thiệt hại đáng kể sẽ được quyền quyết định Chronobreak trận đấu, mặc dù đội
đó không được biết trạng thái dead-ball nào sẽ được dùng. Nếu cả hai đội đều
chịu thiệt hại đáng kể, một trong hai đội yêu cầu Chronobreak thì sẽ kích hoạt
việc sử dụng Chronobreak.
8.4.4.10.4 Nếu bất kỳ đội nào chịu thiệt hại đáng kể yêu cầu Chronobreak, Ban
Tổ chức Hyperplay sẽ sử dụng Chronobreak để khôi phục lại trận đấu về trạng
thái dead-ball thích hợp. Nếu không có trạng thái dead-ball thích hợp nào, các
tuyển thủ vẫn có thể được đưa trở lại vị trí được khôi phục trước khi xảy ra lỗi
theo quyết định của Ban Tổ chức Hyperplay.
8.4.4.11 Lỗi Nghiêm Trọng
8.4.4.11.1 Trong trường hợp xảy ra lỗi nghiêm trọng (mà lỗi nghiêm trọng đó
không thể bị bỏ qua), Ban Tổ chức Hyperplay sẽ xác định (i) liệu Chronobreak có
thể khôi phục trận đấu hay không; và (ii) liệu tua lại trận đấu về trạng thái trước
đó có thể khắc phục lỗi hoặc tránh việc kích hoạt lỗi hay không.
8.4.4.11.2 Nếu Chronobreak không thể khôi phục trận đấu, hoặc tua trận đấu về
trạng thái trước đó không thể khắc phục hoặc tránh lỗi, thì lỗi này sẽ cấu thành
một Tình Huống Kết Thúc.
8.4.4.11.3 Trong trường hợp xảy ra lỗi nghiêm trọng, Ban Tổ chức Hyperplay sẽ
xác định liệu một trong hai hay cả hai đội chịu thiệt thòi đáng kể bởi lỗi nghiêm
trọng hay không, và đội nào phải chịu thiệt hại đáng kể sẽ được quyền quyết
định Chronobreak trận đấu, mặc dù đội đó không được biết trạng thái dead-ball
nào sẽ được dùng. Nếu bất kỳ đội nào chịu thiệt hại đáng kể yêu cầu
Chronobreak, Ban Tổ chức Hyperplay sẽ sử dụng Chronobreak để khôi phục lại
trận đấu về trạng thái dead-ball thích hợp trước khi lỗi xảy ra. Nếu không có
trạng thái dead-ball thích hợp nào, các tuyển thủ vẫn có thể được đưa trở lại vị
trí được khôi phục trước khi xảy ra lỗi theo quyết định của Ban Tổ chức
Hyperplay.

8.5 Trao Chiến Thắng
Trong trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật dẫn đến việc Ban Tổ chức Hyperplay tuyên bố khởi động lại, thay
vào đó Ban Tổ chức Hyperplay có thể trao chiến thắng cho một đội. Nếu trận đấu đó đã trải qua hơn HAI
MƯƠI (20) phút trên đồng hồ trong trận (00:20:00), Ban Tổ chức Hyperplay có quyền xác định một đội
không thể tránh khỏi việc thua trận ở một mức độ chắc chắn hợp lý. Các tiêu chí sau đây có thể được sử
dụng để xác định độ chắc chắn hợp lý.
8.5.1 Chênh Lệch Vàng. Sự chênh lệch về lượng tiền giữa hai đội cao hơn 33%.
8.5.2 Chênh Lệch Về Lượng Trụ Còn Lại. Sự chênh lệch trong số lượng trụ còn lại giữa hai đội
nhiều hơn bảy (7).
8.5.3 Chênh Lệch Về Lượng Nhà Lính Còn Lại. Sự chênh lệch về số lượng nhà lính còn lại giữa
hai đội nhiều hơn hai (2).

8.6 Công Đoạn Sau Ván Đấu
8.6.1 Kết Quả. Ban Tổ chức Hyperplay sẽ xác nhận và ghi lại kết quả ván đấu.
8.6.2 Ghi Chú Kỹ Thuật. Tuyển thủ sẽ xác nhận bất kỳ sự cố kỹ thuật nào xảy ra với Ban Tổ chức
Hyperplay.
8.6.3 Giờ Nghỉ. Ban Tổ chức Hyperplay sẽ thông báo đến các tuyển thủ về thời gian nghỉ còn lại
trước khi giai đoạn cấm/chọn ở trận đấu sau bắt đầu. Giai đoạn cấm/chọn sẽ được bắt đầu như
dự kiến, bất kể cả đội đã có mặt đầy đủ tại khu vực trận đấu vào thời điểm đó hay không. Ban Tổ
chức Hyperplay có quyền đăng nhập vào tài khoản của tuyển thủ và gia nhập hàng chờ. Nếu chỉ
có một tuyển thủ trong đội có mặt ở khu vực trận đấu khi giai đoạn cấm/chọn bắt đầu, thì tuyển
thủ đó có thể xác định tất cả cấm/chọn cho đội mình; tuy nhiên, nếu không có bất kỳ tuyển thủ
nào trong đội có mặt tại khu vực trận đấu khi bắt đầu giai đoạn cấm/chọn, thì đội đó sẽ xem
như là mất quyền thi đấu.
8.6.4 Kết Quả của Mất Quyền Thi Đấu. Các trận đấu chiến thắng bởi một đội mất quyền thi đấu
sẽ được báo cáo bằng điểm số tối thiếu mà một đội cần có để thắng loạt trận (ví dụ: 1-0 đối với
BO1, 2-0 đối với BO3, 3-0 đối với BO5). Không có số liệu thống kê khác được ghi nhận đối với các
trận mất quyền thi đấu.

8.7 Công Đoạn Sau Trận Đấu
8.7.1 Results. Hyperplay Officials will confirm and record the match result.
8.7.2 Loạt Trận Tiếp Theo. Các tuyển thủ sẽ được thông báo về vị trí hiện tại của họ ở giải đấu,
bao gồm trận đấu kế tiếp của họ.
8.7.3 Nghĩa Vụ Sau Loạt Trận Đấu. Tuyển thủ sẽ được thông báo về bất kỳ nghĩa vụ nào sau loạt
trận đấu, bao gồm, nhưng không giới hạn, truyền thông, phỏng vấn hoặc các buổi thảo luận bất
kỳ về vấn đề trận đấu.

9. Hành Vi Tuyển Thủ
9.1 Hành Xử Trong Trận
9.1.1 Chơi Xấu
Những hành vi bên dưới được xem là chơi xấu và sẽ chịu hình phạt từ Ban Tổ chức Hyperplay.
9.1.1.1 Thông Đồng
Thông đồng được định nghĩa là bất kỳ sự đồng thuận nào giữa hai (2) tuyển thủ hoặc
nhiều hơn và/hoặc đồng minh để gây bất lợi cho đối thủ. Thông đồng bao gồm, nhưng
không giới hạn, các hành vi sau:
9.1.1.1.1 Soft play, được định nghĩa là bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai (2) tuyển
thủ hoặc nhiều hơn để không tổn hại, cản trở hoặc các hành vi khác theo một
tiêu chuẩn cạnh tranh hơn lý trong trận.
9.1.1.1.2 Dàn xếp trước để phân chia giải thưởng và/hoặc bất kỳ hình thức bồi
thưởng nào khác.
9.1.1.1.3 Gửi hoặc nhận các tính hiệu điện tử hoặc khác, từ một nhóm đến/từ
tuyển thủ.
9.1.1.1.4 Cố tình thua trận để được đền bù, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, hoặc
cố gắng tác động tuyển thủ khác làm vậy.
9.1.1.2 Cạnh Tranh Công Bằng
Các đội phải chơi với phong độ tốt nhất mọi lúc mọi trận trong giải đấu Hyperplay, và
tránh bất kỳ hành vi không phù hợp với các nguyên tắc về tinh thần thể thao, sự trung
thực và công bằng. Nghĩa là, thành phần đội và giai đoạn cấm/chọn sẽ không được cân
nhắc khi xác định liệu quy định này có bị vi phạm hay không.
9.1.1.3 Hack
Hack được định nghĩa là bất kỳ sửa đổi nào trong client Liên Minh Huyền Thoại bởi bất
kỳ tuyển thủ, đội tuyển hoặc người thay mặc cho tuyển thủ hoặc đội tuyển.
9.1.1.4 Lợi Dụng
Lợi dụng được định nghĩa là cố ý sử dụng bất kỳ lỗi nào trong game để chiếm ưu thế. Lợi
dụng bao gồm, nhưng không giới hạn, những hành vi sau đây: sai phạm trong việc mua
trang bị, giao tranh với mục tiêu trung lập hoặc hiệu năng hoạt động của Tướng, hoặc
bất kỳ chức năng nào của trò chơi không hoạt động như dự định theo Ban Tổ chức
Hyperplay.
9.1.1.5 Nhìn Khán Giả
Nhìn hoặc cố gắng nhìn về phía khán giả.
9.1.1.6 Đánh Thuê
Sử dụng tài khoản của tuyển thủ khác hoặc dụ dỗ, kích động, khuyến khích hoặc chỉ đạo
người khác sử dụng tài khoản của tuyển thủ khác.
9.1.1.7 Thiết Bị Gian Lận
Việc sử dụng bất kỳ chương trình hoặc thiết bị gian lận.

9.1.1.8 Ngắt Kết Nối Có Chủ Ý
Cố ý để mất kết nối mà không có lý do rõ ràng và chính đáng (ví dụ như thoát trận vì tức
giận).
9.1.1.9 Quyết Định Ban Tổ chức Hyperplay
Bất kỳ hành vi, hành vi sai phạm hoặc cách cư xử nào mà, theo Ban Tổ chức Hyperplay,
là vi phạm những Quy Định này và/hoặc các tiêu chuẩn về tính công bằng được Ban Tổ
chức Hyperplay thiết lập cho giải đấu.

9.1.2 Phát Ngôn Thù Địch và Xúc Phạm
Thành Viên Đội không được sử dụng ngôn ngữ tục tĩu, thô lỗ, khiếm nhã, xúc phạm, đe dọa, lạm
dụng, phỉ báng, vu khống hoặc gây khó chịu hay công kích; hoặc thúc đẩy hay kích động thù địch
hoặc hành vi phân biệt đối xử, trong hoặc gần khu vực thi đấu, vào bất cứ lúc nào. Thành Viên
Đội không được sử dụng bất kỳ phương tiện, dịch vụ hoặc thiết bị được cung cấp hoặc cho phép
sử dụng bởi Ban Tổ chức Hyperplay hoặc nhà đầu tư để đăng bài, truyền tải, khuếch tán,... nhằm
thực hiện những hành vi bị cấm nêu trên. Thành Viên Đội không được sử dụng những ngôn ngữ
này trên các phương tiện truyền thông xã hội hoặc trong bất kỳ sự kiện công khai nào như phát
sóng trực tiếp.
Thành Viên Đội/Quản Lý không được xúc phạm giá trị nhân phẩm hoặc tính toàn vẹn của một
quốc gia, cá nhân hoặc một nhóm người thông qua những từ ngữ hoặc hành vi khinh thường,
phân biệt hoặc phỉ báng về các vấn đề chủng tộc, màu gia, dân tộc, nguồn gốc quốc gia hoặc xã
hội, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc bất kỳ ý kiến, tình trạng tài chính,
dòng dõi hoặc các tình trạng khác, khuynh hướng tình dục hoặc bất kỳ lý do nào khác.

9.1.3 Hành Vi Phá Hoại / Xúc Phạm
Thành Viên Đội không được thực hiện bất kỳ hành động hay cử chỉ nào xúc phạm, chế giễu, gây
rối hoặc đối chọi nhắm vào Thành Viên Đội đối phương, người hâm mộ, hoặc nhân viên, hoặc
kích động bất kỳ cá nhân nào khác làm như vậy.

9.1.4 Hành Vi Ngược Đãi
Việc ngược đãi xúc phạm Ban Tổ chức Hyperplay, Thành Viên Đội đối phương, hoặc khán giả sẽ
không được tha thứ. Việc liên tục vi phạm các phép xã giao, bao gồm nhưng không giới hạn việc
đụng chạm máy tính, cơ thể hoặc tài sản của tuyển thủ khác sẽ phải chịu phạt. Thành Viên Đội
và khách của họ (nếu có) phải đối xử tôn trọng với các cá nhân tham dự trận đấu.

9.1.5 Can Thiệp Trường Quay
Thành Viên Đội không được đụng chạm hoặc gây trở ngại cho đèn, máy quay hoặc bất kỳ thiết bị
trường quay nào khác. Thành Viên Đội không được đứng trên ghế, bàn, hoặc bất kỳ thiết bị
trường quay nào khác. Thành Viên Đội buộc phải tuân thủ các hướng dẫn của nhân viên trường
quay.

9.1.6 Truyền Thông Trái Phép
Tất cả điện thoại di động, máy tính bản hoặc các thiết bị điện tử kích hoạt giọng nói và/hoặc
"reng" sẽ bị thu hồi khỏi khu vực thi đấu trước khi trận đấu bắt đầu. Tuyển thủ không được
nhắn tin/gửi email hoặc sử dụng mạng xã hội khi đang ở khu vực trận đấu. Trong trận đấu, việc

giao tiếp bởi một Tuyển thủ chính thức đến các tuyển thủ khác trong đội của tuyển thủ chính
thức sẽ bị giới hạn.

9.1.7 Danh Tính
Tuyển Thủ không được che mặt hoặc cố gắng che giấu danh tính của mình trước Ban Tổ chức
Hyperplay. Ban Tổ chức Hyperplay phải có khả năng phân biệt danh tính của từng Tuyển Thủ và
có thể hướng dẫn Tuyển Thủ tháo bỏ bất kỳ chất liệu nào hạn chế việc xác định danh tính của
Tuyển Thủ hoặc làm phân tâm những Tuyển Thủ khác hoặc Ban Tổ chức Hyperplay.

9.2 Hành Vi Không Chuyên Nghiệp
9.2.1 Trách Nhiệm
Trừ trường hợp có quy định khác, chống đối hoặc vi phạm các Quy Định này sẽ bị xử phạt, cho
dù có cố ý hay không. Cố gắng thực hiện các hành vi chống đối hoặc vi phạm cũng sẽ bị xử phạt.

9.2.2 Quấy Rối
Nghiêm cấm quấy rối. Hành vi quấy rối được định nghĩa là hành vi có tính hệ thống, thù địch và
lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài, nhằm mục đích cô lập hoặc tẩy chay một người
và/hoặc ảnh hưởng đến nhân phẩm của người đó.

9.2.3 Quấy Rối Tình Dục
Nghiêm cấm quấy rối tình dục. Hành vi quấy rối tình dục được định nghĩa là các hành vi tán tỉnh
tình dục không được chấp thuận. Việc đánh giá được dựa trên việc cá nhân xem hành vi đó là
không mong muốn hoặc gây khó chịu. Sẽ không có bất kỳ khoan nhượng nào đối với bất kỳ hành
vi đe dọa/cưỡng chế tình dục hoặc hứa hẹn trao đổi lợi ích với tình dục.

9.2.4 Bôi Nhọ và Phân Biệt Đối Xử
Thành Viên Đội/Quản Lý không được xúc phạm giá trị nhân phẩm hoặc tính toàn vẹn của một
quốc gia, cá nhân hoặc một nhóm người thông qua những từ ngữ hoặc hành vi khinh thường,
phân biệt hoặc phỉ báng về các vấn đề chủng tộc, màu gia, dân tộc, nguồn gốc quốc gia hoặc xã
hội, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc bất kỳ ý kiến, tình trạng tài chính,
dòng dõi hoặc các tình trạng khác, khuynh hướng tình dục hoặc bất kỳ lý do nào khác

9.2.5 Phát Ngôn về Hyperplay, Riot, Garena hoặc Liên Minh Huyền Thoại.
Thành Viên Đội không được đưa ra, tạo ra, ủy quyền hoặc xác nhận bất kỳ phát ngôn hay hành
động (hoặc ý định) gây tổn hại hoặc ảnh hưởng xấu đến các lợi ích tốt nhất của Hyperplay, Riot,
Garena hoặc các chi nhánh, hoặc Liên Minh Huyền Thoại, như được xác định và quyết định tuyệt
đối của Hyperplay.

9.2.6 Hình Phạt Tòa Án
Nếu một Thành Viên Đội bị phát hiện có tội và bị phạt bởi Tòa Án, Ban Tổ chức Hyperplay có thể
chỉ định thêm hình phạt thi đấu.

9.2.7 Tiết Lộ Thông Tin Trái Phép
Các đội có thể được yêu cầu nộp các giấy tờ để chấp thuận hoặc minh bạch trong suốt mùa giải
Hyperplay. Giấy tờ này cần thiết để duy trì kỳ vọng trong suốt mùa giải. Các thông báo ban đầu
có thể làm gián đoạn khảo sát thi đấu mà đội sử dụng để đề ra các chiến thuật cho các trận đấu

sắp tới. Vì vậy, nếu một Thành Viên Đội được yêu cầu không tiết lộ thông tin, vì nó có thể ngầm
phá hoại tiến trình thi đấu, và Thành Viên Đội nhận hối lộ để tiết lộ các thông tin đó, thì Thành
Viên Đội và/hoặc Đội sẽ phải bị xử phạt.

9.2.8 Điều Tra Hành Vi Tuyển Thủ
Nếu Hyperplay, Riot hoặc Garena xác định rằng Đội hoặc Thành Viên Đội vi phạm Luật chơi, Điều
Khoản Dịch Vụ của LMHT hoặc các quy định khác, thì Ban Tổ chức Hyperplay có quyền chỉ định
các hình thức xử phạt theo ý mình. Nếu Ban Tổ chức Hyperplay liên lạc với Thành Viên Đội để
thảo luận về việc điều tra, Thành Viên Đội có nghĩa vụ khai báo sự thật. Nếu Thành Viên Đội nói
dối Ban Tổ chức Hyperplay nhằm gây trở ngại cho việc điều tra thì Đội sẽ phải chịu xử phạt.

9.2.9 Hành Vi Phạm Pháp
Một Thành Viên Đội không được thực hiện bất kỳ hoạt động nào bị cấm bởi pháp luật, điều lệ
hoặc hiệp ước, dẫn đến việc bị kết án ở bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào.

9.2.10 Suy Đồi Đạo Đức
Một Thành Viên Đội không được tham gia vào bất kỳ hoạt động nào bị Hyperplay xem là vô đạo
đức, đáng xấu hổ hoặc trái với các tiêu chuẩn thông thường về hành vi đạo đức phù hợp.

9.2.11 Bảo Mật
Một Thành Viên Đội không được tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật nào được cung cấp bởi Hyperplay
hoặc bất kỳ chi nhánh nào của Riot hoặc Garena dưới bất kỳ hình thức giao tiếp nào, bao gồm
tất cả các kênh truyền thông xã hội.

9.2.12 Hối Lộ
Thành Viên Đội không được phép tặng bất kỳ món quà hoặc tiền thưởng nào cho các tuyển thủ,
huấn luyện viên, người quản lý, Ban Tổ chức Hyperplay, nhân viên Riot hoặc Garena hoặc bất kỳ
người nào có liên quan hoặc được thuê bởi đội Hyperplay khác cho các dịch vụ được hứa, được
hoàn trả, hoặc để được hoàn trả bằng cách thắng hoặc cố thắng một đội thi đấu.

9.2.13 Quà
Thành Viên Đội không được nhận bất kỳ quà cáp, tiền thưởng hoặc khoản bồi thường nào cho
các dịch vụ được hứa, được hoàn trả, hoặc để được hoàn trả liên quan đến các cạnh tranh trong
trận, bao gồm các dịch vụ liên quan đến việc thắng hoặc cố thắng một đội thi đấu hoặc các dịch
vụ được thiết kế để quăng hoặc chỉnh sửa trận đấu hoặc game.

9.2.14 Không Tuân Thủ
Thành Viên Đội không thể từ chối hoặc không thực hiện các hướng dẫn hoặc quyết định của Ban
Tổ chức Hyperplay.

9.2.15 Match-Fixing
Thành Viên Đội không thể cung cấp, đồng ý, âm mưu hoặc cố gắng ảnh hưởng đến kết quả của
game hoặc trận đấu bằng bất kỳ phương tiện nào bị cấm bởi luật pháp hoặc các Quy Định này.

9.2.16 Yêu Cầu Tài Liệu Hoặc Những Thứ Khác
Tài liệu các vật phẩm hợp lệ khác có thể được yêu cầu tại các thời điểm khác nhau trong suốt
Hyperplay theo yêu cầu của Ban Tổ chức Hyperplay. Các hình phạt có thể bị áp dụng nếu các tài

liệu hoặc các vật phẩm được yêu cầu không được nhận và/hoặc hoàn thành trong thời gian cho
phép hoặc không đáp ứng các tiêu của đề ra của Ban Tổ chức Hyperplay.

9.3 Tham Gia Cờ Bạc
Thành Viên Đội hoặc Ban Tổ chức Hyperplay không được tham gia, trực tiếp hoặc gián tiếp, vào việc cá
cược hoặc cờ bạc liên quan đến kết quả của bất kỳ ván đấu, trận đấu hoặc giải đấu Hyperplay

9.4 Chịu Xử Phạt
Bất kỳ người nào bị phát hiện tham gia vào hoặc cố ý tham gia vào các hành động mà Ban Tổ chức
Hyperplay cho là chơi xấu, sẽ phải chịu xử phạt. Tính chất và mức độ hình phạt đối với các hành vi như
vậy sẽ tùy thuộc vào quyết định của Ban Tổ chức Hyperplay.

9.5 Các Hình Phạt
Khi phát hiện bất kỳ Thành Viên Đội nào vi phạm các quy định được liệt kê phía trên, Ban Tổ chức
Hyperplay có thể, nhưng không giới hạn quyền theo mục 9.4, ban hành những hình phạt sau đây có
trong Hyperplay Penalty Index mà bao gồm, nhưng không giới hạn:
9.5.1 Cảnh cáo (nhiều lần) bằng lời nói.
9.5.2 Mất quyền chọn bên trong (các) trận đấu hiện tại hoặc tương lai.
9.5.3 Mất quyền cấm trong (các) trận đấu hiện tại hoặc tương lai.
9.5.4 Trả phạt và/hoặc mất giải thưởng.
9.5.5 Mất quyền thi đấu trong (các) ván đấu.
9.5.6 Mất quyền thi đấu trong (các) loạt trận.
9.5.7 Đình chỉ thi đấu.
9.5.8 Truất quyền thi đấu.
Các hành vi vi phạm lặp lại sẽ chịu các hình phạt tăng dần, cho đến, và bao gồm, việc bị truất quyền
tham gia vào các giải Hyperplay trong tương lai. Cần lưu ý rằng hình phạt không phải lúc nào cũng được
ban bố theo thứ tự. Ví dụ, Ban Tổ chức Hyperplay có quyền truất quyền tham dự của một tuyển thủ
ngay từ lần đầu tiên nếu hành vi đó vượt quá mức chấp nhận.
Trong trường hợp mất quyền thi đấu trong bất kỳ Trận Đấu Hyperplay nào, đội có liên quan sẽ bị phạt
dựa trên tỷ lệ phần thưởng. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, đội có thể bị cấm tham gia mùa
sau của Hyperplay.

9.6 Quyền Công Bố
Hyperplay có quyền công khai một tuyên bố về việc một Thành Viên Đội đã bị phạt. Bất kỳ Thành Viên
Đội và/hoặc đội nào được nhắc đến trong tuyên bố nhờ đó từ bỏ bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại
Hyperplay, Giải Đấu Liên Minh Huyền Thoại, LLC, Riot Games và/hoặc bất kỳ công ty mẹ, công ty con, chi
nhánh nhỏ, nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu của họ.

10. Tinh Thần của Quy Định
10.1 Quyết Định Cuối Cùng
Tất cả các quyết định liên quan đến việc diễn dịch những quy định này, tính hợp lệ của tuyển thủ, lịch thi
đấu và các vòng của Hyperplay, và các hình phạt đối với hành vi sai trái, thuộc về Hyperplay, quyết định
của Hyperplay là quyết định cuối cùng. Các quyết định của Hyperplay tôn trọng các Quy Định này sẽ
không thể bị phản đối và sẽ không gây ra bất kỳ thiệt hại vật chất hoặc biện pháp công bằng hay hợp
pháp.

10.2 Thay Đổi Quy Định
Các Quy Định này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung bởi Hyperplay trong quá trình diễn ra giải đấu,
nhằm đảm bảo công bằng toàn vẹn của giải Hyperplay.

10.3 Quyền Lợi Tối Ưu của Riot
Ban Tổ chức Hyperplay luôn có thể hành động với quyền hạn cần thiết để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho
giải đấu. Quyền hạn này không bị hạn chế bởi việc thiếu sót ngôn ngữ cụ thể nào trong tài liệu này. Ban
Tổ chức Hyperplay có thể tùy ý sử dụng bất kỳ hình thức trừng phạt nào đối với những ai có hành vi
không nằm trong giới hạn quyền lợi tối ưu của Riot.

Loại

Vi phạm

Chung

Hành vi sai trái tiếp diễn

Chung

Hành vi sai trái cực kỳ nghiêm trọng

Chung

Không tuân thủ hướng dẫn của Ban Tổ
chức Hyperplay

Mô tả
Lặp lại nhiều lần những hành vi sai trái - có hành vi công kích trong khi thi đấu dù đã bị
cảnh cáo nhiều lần, có cử chỉ tục tĩu ngoài đời thực
Một lần gây ra hành vi sai trái cực kỳ nghiêm trọng: có hành vi công kích nghiêm trọng
trong khi thi đấu, có hành vi bạo lực về thể chất, phát ngôn khiêu khích bạo lực, phân biệt
chủng tộc, giới tính, giai cấp,...)
Không tuân thủ hướng dẫn của Ban Tổ chức Hyperplay (không vào phòng chờ trận đấu
đúng thời gian)

Chung

Dùng chung tài khoản

Khác với cày thuê ELO, vi phạm này không nhằm trục lợi cá nhân

Chung
Chung
Chung
Chung
Chung
Chung
Chung
Trong khi thi đấu
Trong khi thi đấu
Trong khi thi đấu
Trong khi thi đấu

Sử dụng tài khoản của một người chơi khác nhằm mục đích tăng xếp hạng của họ để đổi
lấy lợi ích cá nhân.
Cho một tuyển thủ không có mặt trong danh sách đấu chính đã công bố của đội thi đấu
Thi đấu hộ trong đấu trực tuyến
trong các giải trực tuyến
Gây ảnh hưởng hoặc cố tình gây ảnh hưởng đến kết quả trận đấu (ví dụ: hối lộ, đẹ dọa,
Dàn xếp trận đấu
cố ý quăng trận đấu,…)
Cá độ về kết quả một ván đấu Liên Minh Huyền Thoại tại Hyperplay trên bất kỳ phương
Cá độ ở các trận Hyperplay
diện nào.
Dàn xếp bậc xếp hạng trong tuyển chọn
Cùng các đội hoặc cá nhân khác dàn xếp bậc xếp hạng để qua được vòng tuyển chọn
Dùng phần mềm, mã, hack, tấn công DDOS, khai thác lỗi, hoặc các công nghệ khác trái
Tạo/sử dụng/phân phối các chương trình
với Điều khoản Sử dụng LMHT hoặc gây ảnh hưởng đến tính công bằng khi thi đấu (bao
phá luật như hack/khai thác lỗi trong thi đấu
gồm cả Máy chủ)
Tạo tài khoản bot để mua bán hoặc mua
Sử dụng các công nghệ tự động/bán tự động để lên cấp tài khoản với ý đồ mua bán tài
bán tài khoản ở mức độ nghiêm trọng
khoản để trục lợi cá nhân hoặc tham gia mua bán tài khoản ở mức đố nghiêm trọng.
Giao tiếp khi không được phép trong lúc
đang tạm ngừng thi đấu (trong một ván đấu)
Gỡ tai nghe trước khi kết thúc trận đấu mà
không được phép
Không tuân thủ hướng dẫn của người điều
Không tuân thủ hướng dẫn của người điều khiển trận đấu Hyperplay (không vào phòng
khiển trận đấu
chờ trận đấu để bắt đầu trận)
Tạm ngừng trận đấu khi không được phép
Cày thuê ELO

Trong khi thi đấu

Lợi dụng một lỗi đã biết

Trong khi thi đấu

Gian lận

Trong quản lý
Trong quản lý

Không có tuyển thủ đấu chính đã được đăng
ký
Lừa dối Ban Tổ chức Hyperplay về tư cách
của tuyển thủ

Trong quản lý

Thay đổi danh sách đội sau hạn cuối

Trong quản lý

Team forfeiting a game without prior
consent from Hyperplay Officials

Trong quản lý

Không tuân thủ quy định về đồng phục

Trong quản lý

Vi phạm khi đang phát sóng
Không có đủ số dự bị tối thiểu trong danh
sách đội
Có một thành viên trong phòng thi đấu mà
không được Ban Tổ chức Hyperplay cho
phép.

Trong quản lý
Trong quản lý

Dù trước đó đã nhận được thông tin hoặc lưu ý của Ban Tổ chức
Lợi dụng bất kỳ công nghệ trong hoặc ngoài trò chơi để gây ảnh hưởng đến trận đấu (ví
dụ: ra hiệu bằng tín hiệu điện tử, hack,...)

Hình phạt tối thiểu

Hình phạt tối đa (lần 1)

Cảnh cáo

Cấm chơi 2 trận

Cảnh cáo

Cấm chơi 2 trận

Cấm chơi 5 trận

Đến khi kết thúc Hyperplay

Tuyển thủ

Cảnh cáo

Cấm chơi 2 trận

Cấm chơi không thời hạn và/hoặc loại
khỏi Hyperplay

Đến khi kết thúc Hyperplay

Tuyển thủ

Cấm chơi 5 trận

Hình phạt tối đa (lần 2)
Cấm chơi không thời hạn và/hoặc loại
khỏi Hyperplay

Cấm chơi không thời hạn và/hoặc loại Cấm chơi không thời hạn và/hoặc loại
khỏi Hyperplay
khỏi Hyperplay

Đến khi kết thúc Hyperplay

Tuyển thủ

Cấm chơi không thời hạn và/hoặc loại khỏi Hyperplay

Đến khi kết thúc Hyperplay

Tuyển thủ/Đội

N/A

Cấm chơi không thời hạn và/hoặc loại khỏi Hyperplay

Đến khi kết thúc Hyperplay

Tuyển thủ

N/A

Cấm chơi không thời hạn và/hoặc loại khỏi Hyperplay

Đến khi kết thúc Hyperplay

Tuyển thủ

N/A

Cấm chơi không thời hạn và/hoặc loại khỏi Hyperplay

Đến khi kết thúc Hyperplay

Tuyển thủ/Đội

N/A

Cấm chơi không thời hạn và/hoặc loại khỏi Hyperplay

Đến khi kết thúc Hyperplay

Tuyển thủ

N/A

Cấm chơi không thời hạn và/hoặc loại khỏi Hyperplay

Đến khi kết thúc Hyperplay

Tuyển thủ

Cảnh cáo

Mất 1 lượt cấm

Xử thua

Đến khi kết thúc Hyperplay

Tuyển thủ

Cảnh cáo

Mất 1 lượt cấm

Mất 1 lượt cấm

Đến khi kết thúc Hyperplay

Tuyển thủ

Cảnh cáo

Mất 1 lượt cấm

Mất 1 lượt cấm

Đến khi kết thúc Hyperplay

Tuyển thủ

Cảnh cáo

Mất 1 lượt cấm

Mất 1 lượt cấm

Đến khi kết thúc Hyperplay

Tuyển thủ/Đội

Cảnh cáo

Cấm chơi 1 trận

Cấm chơi 4 trận

Đến khi kết thúc Hyperplay

Tuyển thủ

Cảnh cáo

Cấm chơi không thời hạn và/hoặc loại khỏi Hyperplay

Đến khi kết thúc Hyperplay

Tuyển thủ
Đội

N/A

Cấm chơi không thời hạn và/hoặc loại khỏi Hyperplay

Đến khi kết thúc Hyperplay

N/A

Cấm chơi không thời hạn và/hoặc loại khỏi Hyperplay

Đến khi kết thúc Hyperplay

Đội

Chỉ khi được Ban Tổ chức Hyperplay chấp thuận.

Mất 1 lượt cấm (ván đầu nếu trong
loạt trận)

Đến khi kết thúc Hyperplay

Đội

Cấm chơi không thời hạn và/hoặc loại khỏi Hyperplay

Đến khi kết thúc Hyperplay

Đội

Cảnh cáo

Mất 1 lượt cấm

Xử thua

Đến khi kết thúc Hyperplay

Tuyển thủ/Đội

Cảnh cáo

Mất 1 lượt cấm

Mất 1 lượt cấm

Đến khi kết thúc Hyperplay

Tuyển thủ

Cảnh cáo

Mất 1 lượt cấm

Mất 1 lượt cấm

Đến khi kết thúc Hyperplay

Đội

Cảnh cáo

Mất 1 lượt cấm

Mất 1 lượt cấm

Đến khi kết thúc Hyperplay

Đội

Tại Hyperplay, các đội luôn cần có một dự bị chính thức.

Mất 2 lượt cấm (ván đầu nếu trong
loạt trận)

Mất 2 lượt cấm (ván đầu nếu trong
loạt trận)

Chỉ cấm chơi trong các trận Hyperplay
Khoảng giới hạn bắt đầu khi vi phạm xảy ra, và kết thúc sau thời gian được quy định cụ thể trong khoảng giới hạn. Nếu vi phạm là một phần trong một loạt vi phạm tương tự, khoảng giới hạn bắt đầu từ lần vi phạm cuối, và tất cả vi phạm trong loạt vi phạm đó đều có thể chịu hình phạt
Tình tiết tăng nặng

Vi phạm cố ý có thể bị coi là tình tiết tăng nặng
Vi phạm đã chịu hình phạt trước đó hơn 1 năm sẽ không bị coi là tình tiết tăng nặng
Tình tiết giảm nhẹ
Thành thực và có thái độ hợp tác với Ban Tổ chức Hyperplay
Vi phạm không cố ý có thể được coi là tình tiết giảm nhẹ
Trường hợp một thành viên trong đội đã không ngừng cải thiện từ hành vi sai trái trong quá khứ

Tuyển thủ

Cấm chơi không thời hạn và/hoặc loại khỏi Hyperplay

Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng, Ban Tổ chức Hyperplay có quyền điều chỉnh mức cấm chơi tối thiểu và tối đa

Lôi kéo người khác vi phạm

Đến khi kết thúc Hyperplay

N/A

Lưu ý

Lừa dối Ban Tổ chức Hyperplay

Tuyển thủ

N/A

N/A

Vi phạm xảy ra khi trước đó đã bị cảnh cáo về hành vi tương tự

Người chịu phạt

Nộp thông tin sai lệch về quốc tịch hoặc tuổi

Hyperplay yêu cầu tuyển thủ mặc áo đấu Hyperplay được cấp ở các trận đấu tại
Singapore Indoor Stadium. Trang phục tiêu chuẩn cho Hyperplay có thể bao gồm quần
jean và giày.
Trước hoặc sau trận đấu

Vi phạm lặp lại nhiều lần

Khoảng giới hạn
Đến khi kết thúc Hyperplay

