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BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 3. GENÇLİK OYUNLARI E-SPOR PUBG MOBİLE TURNUVASI  

 

YARIŞMA TARİHİ: 

10 Mart 2020 

YARIŞMANIN KONUSU: 

Yarışmacı açılan haritalarda diğer oyuncular içerisinde bireysel olarak rakiplerini saf dışı bırakarak 

hayatta kalmaya çalışacaktır.   

YARIŞMANIN AMACI: 

• Yarışmacılar arasında sportmenlik duygusunu geliştirmek. 

• Öğrencinin hızlı ve pratik düşünmesini sağlamak. 

• Yarışma esnasında heyecanlı anlarda soğuk kanlı kararlar vermeyi öğretmek. 

• Öğrencinin her zaman ileriyi düşünerek strateji geliştirmesini sağlamak. 

• Yarışma esnasında mevcut ekipmanını en iyi kullanmayı ve rakiplerinin saf dışı bırakmayı 

öğretmek. 

• Yarışmalar da görev ve sorumluluk bilinçlerinin gelişmesini sağlamak. 

• Öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamak. 

GENEL KOŞULLAR: 

1. Yarışma Single player halinde olacağından bireysel katılım sağlanacaktır.  

2. Her katılımcının okulundan bir danışman öğretmeni bulunmak zorundadır. 

3. Yarışmacıların belirlenen tarih de yarışma alanında bulunmak zorundadır.  

4. Yarışma alanında telefon şarjlarınızda kullanılmak üzere elektrik prizleri bulundurulacaktır. 

5. Yarışma ile ilgili her tür konu yarışma sonrası hakeme bildirilir. Yarışma sırasında yarışmaya 

müdahale edilemez.  
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ÖZEL KOŞULLAR: 

1. Yarışma tarihi ve kurallar; yarışmanın düzenleneceği alan, donanım, hava şartları ve 

yarışmaya katılımcıların sağlık durumlarına göre değişiklik gösterebilir. 

TURNUVAYA KATILIM: 

1. Başakşehir ilçesi içerisinde ki okul öğrencilerini kapsamaktadır. 

2. Turnuvaya katılım sayfasına http://www.sporparklari.com/ 

adresinde Bilim ve Teknoloji kategorisinden veya yan taraftaki qr 

kodu tarayarak ulaşabilirsiniz. 

 

TURNUVA KURALLARI: 

1. Oyuncuların kendi takma isimleri ve takım isimleri siyasi, ırkçı, dini, cinsiyetçi ve nefret 

söylemi içeremez. 

2. Yazılı ya da sesli olarak flood, spam yapmak yasaktır. 

3. Yarışmacıların illegal program, makro, 3. parti program kullanımı tamamen yasaktır.  

4. Turnuvada tüm görüntü iyileştirici programları kullanmak yasaktır. 

5. Yarışma içerisinde centilmenliğe aykırı davranışlarda bulunan yarışmacılar öncelikle uyarılır, 

davranışında ısrar eden yarışmacı yarışmadan diskalifiye edilir. 

6. Yarışmacılar, yarışma esnasında görevlilerin verdiği direktiflere uymak zorundadırlar. 

7. Tüm maçlar PUBG oyununun son sürümünde, belirtilen Custom Game ayarları ile 

oynanacaktır. 

8. Yarışmacı cep telefonu ile katılacaktır. Takılabilir aparat ve mini konsol kullanabilecektir. 

9. Tüm yarışmacılar internet bağlantılarını kendileri sağlayacaktır.  

10. Yarışma bireysel olarak tek kişilik oynanacaktır.  

11. Maçlarda rakipler ile takımlaşmak kesinlikle yasaktır.  

12. Yarışmacılar karakterlerini 3. Şahıs (TPP) olarak kontrol edebilirler. 

13. Tüm maçlar Erangel haritasında, güneşli havada oynanacaktır. 

14. Maçlar da ilk 3’e kalanı büyük finalde yarışmaya hak kazanacaktır. 

15. Maç sonunda ilk 3’e kalan her oyuncu sıralamanın ekran görüntüsünü almak zorundadır. 

16. Yarışma anında internet bağlantısına bağlı olarak yaşanabilecek tüm aksaklıklar yarışmacının 

kendi sorumluluğundadır. Aynı anda 50 ve üstü yarışmacıyı etkileyen teknik sorunlarda oyunu 

yeniden başlatıp başlatmamak hakem heyetinin inisiyatifindedir 

17. Lobiden 20’ten fazla oyuncu düşmesi durumunda lobi yeniden başlatılır. 

18. Lobiden düşen oyuncu tekrar oyuna bağlanmak zorundadır. Aksi durumda elenmiş sayılır. 
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