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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

 

Ενεργό ρόστερ: Τα μέλη μιας ομάδας που 

παίζουν σε έναν αγώνα τη συγκεκριμένη 

στιγμή. Όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 

θεωρούνται αναπληρωματικοί.  

Αποκλεισμοί: Ήρωες που έχουν εξαιρεθεί από 

το παιχνίδι και από τις δύο ομάδες κατά τη 

διαδικασία της διαδοχικής επιλογής. 

Πρόκριση χωρίς αγώνα (bye): Όταν μια ομάδα 

περνά στον επόμενο γύρο ενός τουρνουά, 

χωρίς να δίνει αγώνα. 

Παιχνίδι: Ένα παιχνίδι League of Legends, μαζί 

με τις φάσεις επιλογής και αποκλεισμού. 

Παιχνίδι καταγραφής (ΠΚ): Ένας αγώνας σε 

τουρνουά που έχει φτάσει στο σημείο που δεν 

επιτρέπονται πλέον οι  συμπτωματικές 

επανεκκινήσεις, εκτός και αν ισχύουν ακραίες 

συνθήκες.  

Αγώνας: Μια σειρά παιχνιδιών που κρίνουν την 

πρόκριση στον επόμενο γύρο ενός τουρνουά. 

Οι αγώνες αποτελούνται συνήθως από ένα, 

τρία ή πέντε παιχνίδια. Παράδειγμα: Οι αγώνες 

που αποτελούνται από ένα παιχνίδι κρίνονται 

στη μία νίκη 

Επιλογές: Η διαδικασία της επιλογής ηρώων. 

Ρόστερ: Η πλήρης σύνθεση της ομάδας, η 

οποία περιλαμβάνει τόσο το ενεργό ρόστερ, 

όσο και τους αναπληρωματικούς. 

Αναπληρωματικοί: Όλο οι παίκτες που 

συμμετέχουν στο ρόστερ, αλλά δεν 

συμπεριλαμβάνονται στο ενεργό ρόστερ.   

Ομάδα: Παίκτες που παίζουν μαζί και 

εκπροσωπούνται από το ίδιο όνομα. 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ;  

Τα οργανωμένα παιχνίδια είναι αγωνιστικές διοργανώσεις League of Legends σε τοπικό επίπεδο. Με 

αυτό το έγγραφο και την υποδομή τουρνουά που έχει δημιουργήσει η Riot Games, όλοι μπορούν να 

διοργανώσουν τουρνουά online ή offline. Το παρόν έγγραφο καθορίζει τα πρότυπα δίκαιου και 

συνεπούς παιχνιδιού, όπως ορίζεται από τη Riot Games και αφορά συγκεκριμένα τους κανόνες του 

Οργανωμένου παιχνιδιού, το οποίο διαφέρει από τις Επαγγελματικές διοργανώσεις, τις διοργανώσεις 

Challenger Circuit ή τους Αγώνες Κατάταξης. Σε περίπτωση αμφιβολιών, υπερισχύει η έκδοση του 

κανονισμού των τουρνουά στην αγγλική γλώσσα. 

ΡΟΛΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  

Οι ρόλοι που ακολουθούν έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα για τη διενέργεια τουρνουά και 

αναφέρονται πολλές φορές στο παρόν εγχειρίδιο:  

 Διαχειριστές τουρνουά 

 Διοργανωτές τουρνουά 

 Διαιτητές 

 Ιδιοκτήτες χώρου διοργάνωσης 

 Παρουσιαστές 

 Παίκτες 

 Αρχηγοί ομάδων 

 Θεατές 

Οι διοργανωτές και οι διαιτητές είναι οι διαχειριστές του τουρνουά, ενώ οι ιδιοκτήτες του χώρου 

διοργάνωσης και οι παρουσιαστές θεωρούνται προσωπικό υποστήριξης του τουρνουά. Οι πρώτοι 

τέσσερις ρόλοι μπορούν να ανατεθούν σε ένα άτομο, με οποιονδήποτε συνδυασμό.  

Οι παίκτες είναι μέλη μιας ομάδας που συμμετέχει στο τουρνουά, είτε ανήκουν στο ενεργό ρόστερ ή 

στους αναπληρωματικούς.  

Ένας παίκτης από κάθε ομάδα αναλαμβάνει το ρόλο του αρχηγού της ομάδας. 

Θεατές θεωρούνται όλα τα άτομα που δεν είναι παίκτες ή διαχειριστές του τουρνουά. Οι εκπρόσωποι 

του Τύπου θεωρούνται κι αυτοί θεατές. Οι ρόλοι του διαχειριστή και του παίκτη δεν είναι συμβατοί και 

δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε άτομο να συμμετέχει στο ίδιο τουρνουά ως διαχειριστής και παίκτης. 

Πρόκειται για ξεκάθαρη σύγκρουση συμφερόντων, επομένως είμαστε πολύ αυστηροί στην εφαρμογή 

αυτού του κανόνα. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις.  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  

Οι διοργανωτές φέρουν την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά. Τα καθήκοντά τους 

περιλαμβάνουν τη διαχείριση υλικού, καθώς και την παροχή μιας εξαιρετικής εμπειρίας συμμετοχής 

στη διοργάνωση, τόσο για τους διαγωνιζόμενους, όσο και για τους θεατές. Έχετε τις εξής υποχρεώσεις: 
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 Δήλωση του τουρνουά στη Riot Games 

 Εξασφάλιση κατάλληλου χώρου για τη διεξαγωγή του τουρνουά, είτε πρόκειται για online 

διοργάνωση ή για σκηνή ζωντανών αγώνων 

 Διαφήμιση/προώθηση του τουρνουά  

 Πλήρωση όλων των ρόλων των αξιωματούχων του τουρνουά 

 Παροχή των απαραίτητων υλικών για τη διεξαγωγή του τουρνουά 

 Υποβολή των αποτελεσμάτων του τουρνουά εγκαίρως στην Υποστήριξη παικτών της Riot 

Games 

 Εξοικείωση με τους διαχειριστής κανόνες που περιέχει αυτό το έγγραφο ώστε να μην υπάρχουν 

διαφωνίες ή απάτες 

 

Οι διοργανωτές του τουρνουά έχουν τον τελικό λόγο στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση 

υλικού του τουρνουά. Η διαχείριση υλικού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επιλογή χώρου, τη 

διαχείριση παρουσιαστών, τη διασφάλιση της καλής λειτουργικής κατάστασης του εξοπλισμού του 

τουρνουά, τη δήλωση του τουρνουά, τη διάρκεια και τη διαχείριση χρόνου του τουρνουά και τη δομή 

των επάθλων. 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  

Στις ζωντανές διοργανώσεις, οι διαιτητές πρέπει να είναι παρόντες προκειμένου να κρίνουν τυχόν 

διαφωνίες, να ερμηνεύσουν τους κανόνες και να λάβουν άλλες επίσημες αποφάσεις.   

Τα καθήκοντα των διαιτητών περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Αντιμετώπιση της παραβίασης οποιουδήποτε κανόνα του παιχνιδιού ή των πολιτικών που 

ισχύουν, είτε την παρατηρούν οι ίδιοι ή υποδεικνύεται από τρίτους 

 Επιβολή ποινών όταν οι παίκτες παραβαίνουν τους κανόνες και ειδοποίηση των υπόλοιπων 

αξιωματούχων για την απόφαση 

Οι διαιτητές μπορούν να ζητήσουν την αντικατάστασή τους από κάποιον άλλον διαιτητή, αν πρέπει να 

απουσιάσουν για κάποιο χρονικό διάστημα, επομένως είναι καλή ιδέα να έχετε μερικούς 

αναπληρωματικούς διαιτητές ώστε να μην υπάρχει άγχος. Αν δεν έχει οριστεί κάποιος βασικός 

διαιτητής για ένα τουρνουά, ο διοργανωτής του τουρνουά πρέπει να αναλάβει αυτόν το ρόλο. 

Για τουρνουά μεγάλης κλίμακας, ενδεχομένως να χρειαστείτε αρκετούς διαιτητές για να διαχειριστείτε 

αποτελεσματικά τους αγώνες. Αν το προσωπικό της διοργάνωσης περιλαμβάνει πολλούς διαιτητές, 

ένας από αυτούς πρέπει να οριστεί ως αρχιδιαιτητής. Οι παίκτες θα πρέπει να γνωρίζουν ποιος είναι ο 

αρχιδιαιτητής από την αρχή του τουρνουά ώστε να γνωρίζουν σε ποιον θα πρέπει να απευθύνονται σε 

περίπτωση διαφωνίας. Ο αρχιδιαιτητής παίρνει την τελική απόφαση σε περίπτωση που οι υπόλοιποι 

διαιτητές δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία. 

Οι διαιτητές είναι οι κατεξοχήν αρμόδιοι για την υπόδειξη παραβάσεων και την επιβολή ποινών. 

Επιπλέον, οι διαιτητές είναι οι κατεξοχήν αρμόδιοι για την τήρηση των διαδικασιών του τουρνουά. 
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Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επιβολή ποινών για την παράβαση κανόνων, 

την παρακολούθηση των ενεργών ρόστερ των ομάδων, την επιβολή της πρώτης επιλογής και της 

επιλογής πλευράς κατά τη διάρκεια των αγώνων, τη σωστή διεξαγωγή της διαδοχικής επιλογής ηρώων, 

τη σωστή καθοδήγηση των διαδικασιών του αγώνα και τη σωστή καταγραφή των αποτελεσμάτων των 

αγώνων. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ  

Οι παρουσιαστές ανήκουν στο προσωπικό υποστήριξης του τουρνουά και αναλαμβάνουν το σχολιασμό 

των αγώνων προς όφελος των θεατών. Οι παρουσιαστές πρέπει να συνεργάζονται με τους διαχειριστές 

του τουρνουά ώστε να διασφαλίζεται ότι ο σχολιασμός δεν θα επηρεάζει την ακεραιότητα και τη δίκαιη 

διεξαγωγή των αγώνων που βρίσκονται σε εξέλιξη.  

ΠΑΙΚΤΕΣ  

Οι παίκτες πρέπει πάντα να σέβονται το «ευ αγωνίζεσθαι» και να συμπεριφέρονται σωστά ανά πάσα 

στιγμή. Καλό θα είναι να έχουν κάνει μια πρόσφατη επανάληψη στον Κώδικα των Επικαλεστών. 

Ισχύουν επίσης οι εξής επιπλέον κανόνες: 

 Οι παίκτες πρέπει να σέβονται τους διαχειριστές του τουρνουά, τους υπόλοιπους παίκτες και 

τους θεατές και θα πρέπει να αποφεύγουν τη αντιαθλητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της 

διοργάνωσης 

 Οι παίκτες πρέπει να είναι παρόντες εγκαίρως (αν η διοργάνωση είναι ένα ζωντανό τουρνουά, 

οι παίκτες πρέπει να καταφτάσουν στην ώρα τους) και να είναι έτοιμοι να αγωνιστούν πριν από 

την έναρξη του τουρνουά και την έναρξη κάθε αγώνα 

 Αν παρατηρήσετε κάποια παράβαση (κανόνα ή πολιτικής), πρέπει να την αναφέρετε στους 

διαιτητές ή στους διοργανωτές του τουρνουά 

 Αν παρατηρήσετε κάποια παράβαση κατά την καταγραφή των αποτελεσμάτων των αγώνων, 

πρέπει να την αναφέρετε αμέσως στους διαιτητές ή στους διοργανωτές του τουρνουά 

 Ενημερώστε τη Riot για τυχόν ανακρίβειες στο γενικό ιστορικό αγώνων ή στην κατάταξη 

αμέσως μόλις τις αντιληφθείτε 

 Οι παίκτες πρέπει να έχουν έναν λογαριασμό στο League of Legends στον κατάλληλο σέρβερ, 

έτοιμο και πλήρως εφοδιασμένο με όλους τους ήρωες και τους ρούνους που ενδέχεται να 

χρησιμοποιήσουν 

 Μη δηλώνετε συμμετοχή σε τουρνουά όπου δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σας 

 Πρέπει να γνωρίζετε καλά τους κανόνες που εφαρμόζει ο διοργανωτής του τουρνουά 

(ιδιαίτερα τους παρόντες) 

 Οι παίκτες πρέπει να έχουν μαζί τους τον εξοπλισμό που οι διοργανωτές αναφέρουν ότι 

αποτελεί προσωπική ευθύνη του παίκτη 

Οι παίκτες εξακολουθούν να έχουν τις παραπάνω υποχρεώσεις, ακόμα και στην περίπτωση που οι 

διαχειριστές του τουρνουά είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν επιπλέον βοήθεια. 
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ΑΡΧΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑΣ  

Κάθε ομάδα πρέπει να επιλέξει έναν παίκτη που θα αναλάβει το ρόλο του αρχηγού της ομάδας. Οι 

αρχηγοί είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία μεταξύ της ομάδας και των αξιωματούχων του τουρνουά. 

Πέρα από τις υποχρεώσεις του ως παίκτης, ο αρχηγός πρέπει να κάνει τα εξής: 

 Να επικοινωνεί με τους διαχειριστές του τουρνουά εκ μέρους της ομάδας του 

 Να επικοινωνεί με άλλες ομάδες εκ μέρους της ομάδας του 

 Να παίρνει τις τελικές αποφάσεις που αφορούν την ομάδα κατά τη διάρκεια του τουρνουά 

 Να παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση σε όλη την ομάδα 

 Να εκπροσωπεί σωστά και με ακρίβεια τη συλλογική γνώμη της ομάδας  

Όταν ένα τουρνουά βρίσκεται σε εξέλιξη, οι αρχηγοί των ομάδων μπορούν να αλλάξουν μόνο εάν το 

επιτρέψουν οι διαιτητές κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Συνήθως, αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις 

που ο αρχηγός δεν μπορεί πλέον να συμμετάσχει στο τουρνουά. 

ΘΕΑΤΕΣ 

Όλα τα άτομα που είναι παρόντα, παρακολουθούν online ή συμμετέχουν σε μια διοργάνωση 

θεωρούνται θεατές. Οι θεατές είναι κι αυτοί υπεύθυνοι για την τήρηση του «ευ αγωνίζεσθαι» και δεν 

πρέπει ποτέ να παρενοχλούν ή να αποσπούν την προσοχή των παικτών ή των αξιωματούχων του 

τουρνουά κατά τη διάρκεια των αγώνων. Αν κάποιος θεατής πιστεύει ότι έγινε μάρτυρας μιας 

παράβασης των κανόνων ή των πολιτικών, θα πρέπει να τη δηλώσει σε έναν διαιτητή το συντομότερο 

δυνατόν, έτσι ώστε οι διαχειριστές που είναι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση των παραβάσεων να 

έχουν τη δυνατότητα να επιληφθούν του ζητήματος με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στη 

διεξαγωγή του τουρνουά. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Όλοι οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στα επίσημα τουρνουά, με τις εξής εξαιρέσεις: 

 Άτομα που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής βάσει των πολιτικών της Riot Games 

 Άτομα που δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τους βάσει της τοπικής νομοθεσίας, των κανόνων του 

Διοργανωτή του τουρνουά ή των κανόνων της διεύθυνσης του χώρου διεξαγωγής του 

τουρνουά 

 Άτομα που εργάζονται στη Riot Games (ακόμα και αν πρόκειται για προσωρινούς ή 

συμβασιούχους εργαζόμενους). Εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα αποτελούν τα τουρνουά 

για τα οποία έχει δηλωθεί εκ των προτέρων ότι θα συμμετάσχουν εργαζόμενοι της Riot Games 

 Οι διαχειριστές των τουρνουά δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στα τουρνουά που 

διευθύνουν ενεργά 

Οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετάσχει σε ένα τουρνουά ως διαχειριστής, με τις εξής εξαιρέσεις: 

 Άτομα για τα οποία ισχύει απαγόρευση συμμετοχής από τη Riot Games 
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 Άτομα που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής βάσει των πολιτικών συμμετοχής του τουρνουά 

 Άτομα που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στο τουρνουά ως παίκτες 

Οι διαχειριστές και το προσωπικό υποστήριξης του τουρνουά δεν έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν 

αυθαίρετα τη συμμετοχή κάποιου ατόμου που δεν παραβιάζει τους παραπάνω κανόνες.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  

Όλα τα τουρνουά που διεξάγονται με την υποστήριξη της Riot πρέπει να χρησιμοποιούν διαχειριστής 

χάρτες του League of Legends που υποστηρίζονται από τουλάχιστον μία ουρά αναμονής του 

παιχνιδιού. Αυτήν τη στιγμή, αυτό περιλαμβάνει τους εξής χάρτες: Το Φαράγγι των Επικαλεστών, την 

Κρυστάλλινη Ουλή, το Δάσος της Σύγχυσης και την Άβυσσο των Κραυγών. Ισχύουν οι τυπικοί κανόνες 

και οι κανονικές συνθήκες νίκης για κάθε χάρτη. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή των κανόνων του παιχνιδιού 

ή των συνθηκών νίκης των χαρτών ή του παιχνιδιού και η δημιουργία άτυπων παραλλαγών του 

παιχνιδιού από τους διοργανωτές ή τους συμμετέχοντες στο τουρνουά. Έχουμε πραγματοποιήσει 

εκτενείς δοκιμές ισορροπίας σε όλες τις υπάρχουσες λειτουργίες παιχνιδιού, επομένως δεν μπορούμε 

να υποστηρίξουμε επισήμως κάποια άλλη λειτουργία, καθώς δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα 

είναι εξίσου δίκαιη για όλους τους παίκτες. Μπορείτε να διοργανώσετε εκδηλώσεις με οποιαδήποτε 

παραλλαγή του παιχνιδιού, αν θέλετε. Ωστόσο, μπορούμε να υποστηρίξουμε επισήμως μόνο τα 

τουρνουά που ακολουθούν τους τυπικούς κανόνες παιχνιδιού, όπως περιγράφονται στο παρόν 

εγχειρίδιο. 

Οι επιλογές και οι αποκλεισμοί πρέπει να γίνονται με τον ίδιο τρόπο που υποστηρίζουμε στην 

εφαρμογή του παιχνιδιού (Κανονική επιλογή, Διαδοχική επιλογή, Τυχαίες επιλογές ή Επιλογή τύπου 

Τουρνουά). 

Η αλλαγή των χαρτών επιτρέπεται μόνο έως και τρεις ημέρες πριν από την έναρξη της επίσημης 

διοργάνωσης και οι διοργανωτές των τουρνουά έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν εγκαίρως τους 

συμμετέχοντες. Εάν η έναρξη του τουρνουά απέχει μόλις δύο ημέρες, δεν επιτρέπονται άλλες αλλαγές. 

Δεν επιτρέπονται αλλαγές, αντικαταστάσεις, ανταλλαγές ή άλλες τροποποιήσεις, όσο καλοπροαίρετες 

ή καλοσχεδιασμένες και αν είναι. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής δεν είναι δίκαιες για τους παίκτες, 

επομένως απαγορεύονται. 

ΔΟΜΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ  

Τα επίσημα τουρνουά με την υποστήριξη της Riot πρέπει να χρησιμοποιούν μία από τις εξής δομές: 

μονοί αγώνες νοκ άουτ, διπλοί αγώνες νοκ άουτ ή ελβετικό σύστημα. Επιτρέπεται επίσης η χρήση μιας 

φάσης ομίλων που θα οδηγεί σε αυτές τις δομές.  

Μονοί αγώνες νοκ άουτ: Δομή κατά την οποία μια ομάδα αποκλείεται μόλις σημειώσει μία 

ήττα.  
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Διπλοί αγώνες νοκ άουτ: Δομή κατά την οποία μια ομάδα αποκλείεται μόλις σημειώσει δύο 

ήττες.  

Ελβετικό σύστημα: Ένα στυλ τουρνουά που αποτελείται από έναν προκαθορισμένο αριθμό 

γύρων, ανάλογα με το πλήθος των ομάδων και όλες οι ομάδες έχουν μια αναμέτρηση σε κάθε 

γύρο (δεν αποκλείεται κανείς). Η τελική κατάταξη στο τουρνουά βασίζεται στη συνολική 

βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε ομάδα σε όλους τους γύρους. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τη βαθμολογία του ελβετικού συστήματος, ανατρέξτε στο Παράρτημα: 

ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 

Φάση ομίλων: Ένα στυλ τουρνουά όπου κάθε ομάδα αγωνίζεται ενάντια σε όλες τις υπόλοιπες 

ομάδες.  

Τα επίσημα τουρνουά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη μέθοδο της τυχαίας αντιστοίχισης. Με αυτόν τον 

τρόπο καταργείται η πιθανότητα εύνοιας από τους διαχειριστές ή τους παίκτες του τουρνουά. 

ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗ  RIOT 

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Αν θέλετε να υποβάλετε σχόλια ή να κάνετε μια ερώτηση, έχετε στη διάθεσή σας ορισμένες επιλογές, 
ανάλογα με την περίσταση.  Πολλές από τις ερωτήσεις σας μπορούν να απαντηθούν από το 
διοργανωτή του τουρνουά. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες ή τις ερμηνείες των 
κανονισμών που εφαρμόζονται στο τουρνουά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διαιτητή σας.  Αν 
έχετε ερωτήσεις που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του διοργανωτή (ή αν θέλετε να μας ενημερώσετε 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του τουρνουά), μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας. 

Όποια επιλογή και αν χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας τις εξής 
πληροφορίες: 

 Το όνομά σας 

 Το Όνομα Επικαλεστή σας 

 Τη διεύθυνση email σας 

 Το μοναδικό αναγνωριστικό τουρνουά για τη διοργάνωση που σχετίζεται με την ερώτηση ή το 
σχόλιό σας 

 Τα σχόλια ή την ερώτησή σας 

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ, ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ: 

a. Να στείλετε σχόλια για ένα τουρνουά 
b. Να κάνετε κάποια ερώτηση σχετικά με το συγκεκριμένο τουρνουά που συμμετείχατε ή 

παρακολουθήσατε 
c. Να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τα βραβεία 
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 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΙΤΗΤΗ, ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ:  

a. Να διευκρινίσετε κάτι σχετικά με κάποια απόφαση στο τουρνουά σας 
b. Να κάνετε γενικές ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες του τουρνουά 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ RIOT ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:  

a. Το πρόβλημά σας δεν μπορεί να λυθεί από τον διοργανωτή του τουρνουά ή το διαιτητή 
b. Θέλετε να στείλετε σχόλια σχετικά με ένα τουρνουά, διαιτητή ή διοργανωτή 
c. Θέλετε να διεκδικήσετε βραβεία από κάποιο τουρνουά 
d. Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες και τους κανονισμούς που δεν μπορεί να 

απαντήσει ο διοργανωτής 

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ RIOT  

Υποστήριξη παικτών του League of Legends  

https://support.leagueoflegends.com/home 

 

 

. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ  ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  

Είναι πολύ σημαντικό να οριστούν ξεκάθαρα οι χρονικοί περιορισμοί και οι διαδικασίες που θα 

ισχύουν για όλους τους παίκτες και τους διαχειριστές του τουρνουά, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και 

έγκαιρη διεξαγωγή του τουρνουά Οι καθυστερήσεις στα τουρνουά τείνουν να προκαλούν «ντόμινο» 

καθυστερήσεων στην έναρξη των επόμενων αγώνων. Με λίγα λόγια, η τήρηση του χρονοδιαγράμματος 

είναι πολύ σημαντική. Κανείς δεν θέλει να λάβει μέρος σε ένα τουρνουά που δεν τελειώνει ποτέ, ενώ 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η κούραση των παικτών και των διοργανωτών, η οποία μπορεί να 

έχει πολύ αρνητικές συνέπειες για τη διεξαγωγή ενός τουρνουά. Αν πιστεύετε ότι υπερβάλλουμε, 

θυμηθείτε την επική μας γκάφα στον αγώνα World Elite εναντίον CLG.eu στα πλέι οφ του Παγκοσμίου 

Πρωταθλήματος της Σεζόν 2. Μάθετε από τα λάθη μας και προσπαθήστε να τηρήσετε το 

χρονοδιάγραμμα των αγώνων. 

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΓΥΡΩΝ  

Η ώρα έναρξης κάθε γύρου ορίζεται από το διοργανωτή του τουρνουά ως μία καθορισμένη ώρα ή 

βάσει της λήξης του προηγούμενη γύρου. Όλοι οι διαχειριστές και οι παίκτες του τουρνουά πρέπει να 

είναι έτοιμοι στην ώρα έναρξης κάθε γύρου. Η κοινοποίηση των ωρών έναρξης αποτελεί ευθύνη των 

αξιωματούχων του τουρνουά. Οι αρχηγοί των ομάδων είναι υπεύθυνοι για την παρουσία και την 

ετοιμότητα των ομάδων κατά την ώρα έναρξης του γύρου.  

http://www.riotgames.com/articles/20121007/537/pulling-plug-world-playoffs-day-three
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Αν παρουσιαστεί κάποιο θέμα μεγάλης έκτασης με την εφαρμογή ή το σέρβερ του League of Legends, 

το οποίο δεν είναι δυνατό να επιλυθεί από τους διαχειριστές του τουρνουά, ανατρέξτε στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Για βοήθεια σχετικά με τον υπολογισμό του χρόνου που απαιτείται για τη διεκπεραίωση κάθε φάσης 

του τουρνουά, ανατρέξτε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. 

ΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ  

Οι χρόνοι προετοιμασίας είναι τα πρώτα δέκα (10) λεπτά του γύρου και τα πέντε (5) λεπτά που 

μεσολαβούν μεταξύ παιχνιδιών. Οι ομάδες πρέπει να αξιοποιούν αυτά τα διαλείμματα για να 

ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες τους. Κατά τη διάρκεια των χρόνων προετοιμασίας, οι παίκτες θα 

πρέπει να κάνουν τα εξής: 

 Να συνδεθούν στην εφαρμογή με το δικό τους λογαριασμό στο σωστό σέρβερ 

 Να μπουν ή να δημιουργήσουν το λόμπι του παιχνιδιού και, αν είναι απαραίτητο, να 

ενημερώσουν τους διοργανωτές του τουρνουά για το όνομα του παιχνιδιού 

 Να ρυθμίσουν τους ρούνους και τις εξειδικεύσεις τους 

 Να ελέγξουν και να διαμορφώσουν τον εξοπλισμό τους  

 Να ενημερώσουν τον αρχηγό της ομάδας, την αντίπαλη ομάδα και τους διοργανωτές του 

τουρνουά ότι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν 

Σε περίπτωση που και οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν, οι διοργανωτές δεν χρειάζεται να 

περιμένουν να περάσει ολόκληρος ο χρόνος προετοιμασίας. 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ 

Ο διοργανωτής του τουρνουά πρέπει να ανακοινώσει ποια ομάδα θα έχει την πρώτη επιλογή στην 

επιλογή πλευράς και στους αποκλεισμούς ηρώων. Ανατρέξτε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΣΩΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

για προτάσεις σχετικά με τον ορισμό πλευρών. Αν ο αγώνας αποτελείται από περισσότερα από ένα 

παιχνίδια, η επιλογή πλευράς πρέπει να εναλλάσσεται σε κάθε παιχνίδι.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Αν σε κάποιον παίκτη παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με τον εξοπλισμό που παρέχεται από τον 

διοργανωτή κατά τη διάρκεια του χρόνου προετοιμασίας, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το διαιτητή, 

ώστε να μπορεί να το επιδιορθώσει ο διαχειριστής που είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό. Αν 

απαιτείται χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 λεπτών για την επιδιόρθωση του προβλήματος, η 

καθυστέρηση πρέπει να αναφερθεί στη Riot Games. Επίσης, κάθε 30 λεπτά, ο διοργανωτής του 

τουρνουά πρέπει να ενημερώνει τους παίκτες που επηρεάζονται για την κατάσταση και για τα μέτρα 

που λαμβάνονται για την επίλυση του θέματος. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ  

Ως παιχνίδι καταγραφής («ΠΚ») αναφέρεται ένα παιχνίδι στο οποίο έχουν φορτωθεί στο χάρτη οι 

ήρωες και των δέκα παικτών και το οποίο έχει φτάσει σε ένα σημείο ουσιαστικής αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των αντίπαλων ομάδων (δείτε παρακάτω). Όταν ένα παιχνίδι φτάσει στο σημείο να θεωρείται 

ΠΚ, δεν επιτρέπονται πλέον οι συμπτωματικές επανεκκινήσεις και το παιχνίδι θεωρείται πλέον 

επίσημο. Μόλις ένα παιχνίδι κατοχυρωθεί ως ΠΚ, οι επανεκκινήσεις του παιχνιδιού επιτρέπονται μόνο 

υπό περιορισμένες συνθήκες, με νέες επιλογές και αποκλεισμούς. Οι συνθήκες για την κατοχύρωση 

ενός παιχνιδιού ως ΠΚ είναι οι εξής:  

 Μια από τις ομάδες επιτίθεται ή χρησιμοποιεί ικανότητα ενάντια σε υπηρέτες, τέρατα της 

ζούγκλας, κτίρια ή αντίπαλους ήρωες 

 Παίκτες αντίπαλων ομάδων έρχονται σε οπτική επαφή μεταξύ τους 

o Εξαίρεση: Το Ξόρκι Επικαλεστή «Μαντική Όραση» δεν κατοχυρώνει ένα παιχνίδι ως ΠΚ  

 Είσοδος, ανίχνευση ή χρήση βολής επιδεξιότητας στη ζούγκλα του αντιπάλου. Περιλαμβάνεται 

η αποχώρηση από το ποτάμι ή η είσοδος στη βλάστηση που συνδέεται με τη ζούγκλα του 

αντιπάλου 

 Το χρονόμετρο του παιχνιδιού φτάνει στα δύο λεπτά (00:02:00) 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  

Οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να διακόψουν το παιχνίδι, αν τους ζητηθεί από έναν επίσημο του 

τουρνουά ή στα πλαίσια του προκαθορισμένου χρόνου παύσης που έχουν στη διάθεσή τους ανά 

παιχνίδι. Κατά την παύση ή τη διακοπή, οι παίκτες δεν μπορούν να αποχωρήσουν από την περιοχή 

αγώνων, εκτός εάν έχουν επίσημη εξουσιοδότηση. 

 Κατευθυνόμενη παύση: Οι διαχειριστές μπορούν να διακόψουν το παιχνίδι κατά τη διακριτική 

τους ευχέρεια  

 Ομαδικός χρόνος παύσης. Κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της πέντε (5) λεπτά παύσης συνολικά 

κατά τη διάρκεια του αγώνα για τους εξής λόγους. 

o Ακούσια αποσύνδεση 

o Δυσλειτουργία εξοπλισμού ή λογισμικού (π.χ. τροφοδοσία οθόνης ή αδυναμία χρήσης 

περιφερειακών ή σφάλμα λειτουργίας παιχνιδιού) 

o Φυσικό εμπόδιο στη συμμετοχή ενός παίκτη (π.χ. σπασμένη καρέκλα) 

Αν ισχύουν ιδιαίτερες συνθήκες, οι παίκτες μπορούν να ζητήσουν επιπλέον χρόνο παύσης από τους 

διαιτητές μόλις παρέλθουν τα πέντε λεπτά που έχουν στη διάθεσή τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η 

ομάδα πρέπει να ειδοποιήσει έναν διαιτητή και να συνεχίσει να παίζει μέχρι να αποφασίσει ο 

διαιτητής αν θα εγκρίνει τον επιπλέον χρόνο παύσης. Σε αυτό το σημείο, η έγκριση του επιπλέον 

χρόνου παύσης υπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. Εάν ο διαιτητής κρίνει 
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ότι το θέμα δεν είναι δυνατόν να λυθεί εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος παύσης, η ομάδα θα 

πρέπει να συνεχίσει να παίζει. 

 Συνέχιση παιχνιδιού: η ομάδα που διέκοψε το παιχνίδι δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι αν 

δεν ζητήσει πρώτα την έγκριση ενός διαχειριστή. Επίσης, όλοι οι παίκτες θα πρέπει να είναι 

έτοιμοι και τις θέσεις τους 

 Μη εξουσιοδοτημένη παύση: Αν κάποιος παίκτης διακόψει ή συνεχίσει το παιχνίδι χωρίς 

άδεια και αφού έχει συμπληρωθεί ο διαθέσιμος χρόνος παύσης ή αν δεν συνεχίσει το παιχνίδι 

εντός του διαθέσιμου χρόνου παύσης, θα του επιβληθούν οι αντίστοιχες ποινές σύμφωνα με 

τους κανόνες του τουρνουά 

 Επικοινωνία παικτών κατά τη διακοπή του παιχνιδιού: Σε αντίθεση με τους αγώνες του LCS, 

οι παίκτες μπορούν να συζητήσουν το παιχνίδι ή τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν κατά τη 

διάρκεια του χρόνου παύσης 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΩΝΑ  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διοργανωτές ενδέχεται να χρειαστεί να τερματίσουν ένα παιχνίδι ή έναν 

αγώνα πριν από τη φυσική του κατάληξη. Συνήθως, αυτό συμβαίνει για διαχειριστικούς λόγους (όπως 

το κλείσιμο του χώρου διεξαγωγής). Οι διοργανωτές πρέπει να χρησιμοποιούν την εξής μέθοδο για να 

κρίνουν το νικητή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική κατάληξη ενός παιχνιδιού. 

Οι διαιτητές πρέπει να ειδοποιήσουν τους παίκτες ότι το παιχνίδι θα τερματιστεί σε 10 λεπτά. Σε 

συνδυασμό με αυτό το χρονικό διάστημα των 10 λεπτών, η συνολική διάρκεια του παιχνιδιού πρέπει 

να είναι τουλάχιστον 20 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι οι παίκτες δεν μπορούν να ειδοποιηθούν για τον 

τερματισμό του παιχνιδιού, αν δεν έχουν συμπληρωθεί 10 λεπτά στο ρολόι του παιχνιδιού. 

Μόλις περάσουν τα 10 λεπτά, νικήτρια ανακηρύσσεται η ομάδα που έχει συγκεντρώσει τον 

περισσότερο χρυσό. Η στρογγυλοποίηση των ποσών γίνεται με τις μεθόδους που προσφέρει το 

παιχνίδι (συνήθως μέσω της λειτουργίας θεατή). 

Αν οι δύο ομάδες έχουν συγκεντρώσει τις ίδιες ποσότητες χρυσού, τότε οι διαιτητές πρέπει να 

ανακηρύξουν το νικητή εφαρμόζοντας με τη σειρά τις εξής μεθόδους επίλυσης ισοπαλίας: 

 Η ομάδα που έχει καταστρέψει τους περισσότερους πύργους ανακηρύσσεται νικήτρια 

 Η ομάδα με τις περισσότερες εκτελέσεις ανακηρύσσεται νικήτρια 

 Η ομάδα με τον παίκτη που συγκέντρωσε τον περισσότερο χρυσό στο παιχνίδι ανακηρύσσεται 

νικήτρια. Αν η ισοπαλία παραμένει σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες, τότε το παιχνίδι κρίνεται 

βάσει του χρυσού που συγκέντρωσαν οι δύο επόμενοι παίκτες με τον περισσότερο χρυσό για 

κάθε ομάδα. Αν εξακολουθεί να μην προκύπτει νικητής, θα πρέπει να συγκριθεί ο χρυσός των 

τρίτων, τέταρτων και πέμπτων παικτών με τον περισσότερο χρυσό, μέχρι να βρεθεί κάποιος 

παίκτης με περισσότερο χρυσό από τον αντίστοιχο παίκτη της άλλης ομάδας. 

 Σε περίπτωση που εξακολουθεί να μην προκύπτει νικητής, ακόμα και μετά από όλες αυτές τις 

συγκρίσεις, τότε ο διοργανωτής του τουρνουά πρέπει να κρίνει τον νικητή του παιχνιδιού με 
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τυχαίο τρόπο, στρίβοντας ένα κέρμα ή επιλέγοντας κάποια άλλη κοινώς αποδεκτή τυχαία 

μέθοδο. 

Ορισμένες από τις μετρήσεις που αναφέρονται παραπάνω για τον καθορισμό του αποτελέσματος του 

παιχνιδιού, δεν εμφανίζονται εντός του παιχνιδιού και δεν μπορούν να συγκριθούν απευθείας από τις 

ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι ένας από τους διαχειριστές του τουρνουά πρέπει να συνδεθεί στο παιχνίδι 

σε λειτουργία θεατή για να δει τα απαραίτητα στατιστικά που θα κρίνουν το νικητή. 

Για τους αγώνες που αποτελούνται από περισσότερα από ένα παιχνίδια, ο διαιτητής μπορεί να 

εφαρμόσει την παραπάνω μέθοδο για να τερματίσει το τρέχον παιχνίδι. Μετά τη λήξη του παιχνιδιού, 

ο διαιτητής μπορεί να κρίνει το νικητή του αγώνα με την ακόλουθη μέθοδο. 

Η ομάδα που έχει κερδίσει τα περισσότερα παιχνίδια με φυσική κατάληξη ανακηρύσσεται νικήτρια. Σε 

περίπτωση ισοπαλίας, η ομάδα που έχει κερδίσει τα περισσότερα παιχνίδια (συμπεριλαμβανομένου 

και αυτού που τερματίστηκε νωρίτερα) ανακηρύσσεται νικήτρια. 

Οι διοργανωτές του τουρνουά πρέπει να επιλέξουν μια μέθοδο για την αναφορά των νικών και των 

ηττών. Οι διοργανωτές του τουρνουά έχουν επίσης την υποχρέωση να ενημερώνουν τους παίκτες τον 

τρόπο αναφοράς των αποτελεσμάτων των αγώνων πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. 

Κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένας αγώνας, οι αρχηγοί και των δύο ομάδων πρέπει να ενημερώσουν 

τους διαχειριστές του τουρνουά για τα αποτελέσματα. Αν ο αγώνας αποτελείται από περισσότερα από 

ένα παιχνίδια, και οι δύο ομάδες πρέπει να αναφέρουν το τελικό σκορ με τον ακριβή αριθμό 

παιχνιδιών που κέρδισε κάθε ομάδα. 

Μόλις λάβει όλες τις αναφορές από τους αγώνες ενός γύρου, ο διοργανωτής του τουρνουά πρέπει να 

ενημερώσει τη δομή και να πληροφορήσει τους παίκτες για τον αγώνα που θα δώσουν στον επόμενο 

γύρο το συντομότερο δυνατόν.  

Μπορείτε να βρείτε τις σωστές πρακτικές για την αναφορά αγώνων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΣΩΣΤΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  

Αν μια ομάδα δεν θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στο τουρνουά, μπορεί να αποσυρθεί 

ενημερώνοντας σχετικά τους διαχειριστές του τουρνουά. Οι ομάδες μπορούν να αποσυρθούν 

οποιαδήποτε στιγμή, αρκεί να ειδοποιήσουν έναν διαχειριστή. Αν έχει οριστεί εκ των προτέρων μια 

συγκεκριμένη πολιτική για την απόσυρση των ομάδων, τότε η ομάδα εξακολουθεί να δεσμεύεται από 

τους κανόνες του τουρνουά.  

Παράδειγμα: Αν δεν υπάρχει πολιτική επιστροφής χρημάτων, τότε η ομάδα «Βαρελόφρονες του 

Γκράγκας» δεν δικαιούται επιστροφή του κόστους συμμετοχής σε περίπτωση που αποφασίσει να 

αποσυρθεί από το τουρνουά. Σίγουρα, αυτό δεν είναι καλό για τους Βαρελόφρονες, οι οποίοι χρωστάνε 

ήδη πολλά στο μπαρ της διοργάνωσης. 



16 
 

Η εγκατάλειψη του τουρνουά δεν επηρεάζει την επιβολή ή την κατάργηση ποινών από τους 

διαχειριστές του τουρνουά για τη συμπεριφορά που έχει επιδείξει ήδη κάποιος παίκτης. 

Αν μια ομάδα δεν εμφανιστεί ή δεν είναι συνδεδεμένη και έτοιμη μετά τον καθορισμένο χρόνο 

προετοιμασίας, οι διαχειριστές του τουρνουά ενδέχεται να αποκλείσουν την ομάδα ώστε να μην 

υπάρξουν κουραστικές καθυστερήσεις για τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους. Αν δεν εμφανιστούν και 

οι δύο ομάδες, ενδέχεται να αποκλειστούν και οι δύο, επομένως φροντίστε να προσέλθετε στην ώρα 

σας!  

Αν ένας παίκτης εγκαταλείψει το τουρνουά, δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το ρόστερ της ομάδας μέχρι 

να λήξει το τουρνουά και να ολοκληρωθεί η απονομή των βραβείων. Αν ο αριθμός των παικτών μιας 

ομάδας μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που απαιτείται για μια συγκεκριμένη λειτουργία 

παιχνιδιού, οι διαχειριστές πρέπει να αποκλείσουν την ομάδα από το τουρνουά.  

Αν μια ομάδα θέλει να εγκαταλείψει το τουρνουά ή αν οι διαχειριστές πρέπει να αποκλείσουν μια 

ομάδα, η εν λόγω ομάδα πρέπει να παραιτηθεί από τον τρέχοντα αγώνα, διαφορετικά δεν μπορεί να 

αποσυρθεί από το τουρνουά. Όλες οι αποχωρήσεις και οι αποκλεισμοί πρέπει να ανακοινώνονται 

δημοσίως στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΓΩΝΩΝ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  

Η παρακολούθηση ζωντανών αγώνων επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι οι θεατές δεν θα 

παρεμβαίνουν στη διεξαγωγή του τουρνουά. Οι θεατές πρέπει να τηρούν τους εξής κανόνες: 

 Οποιοδήποτε άτομο δεν συμμετέχει σε αγώνα τη συγκεκριμένη στιγμή μπορεί να 

παρακολουθεί τους υπόλοιπους παίκτες ως θεατής 

 Δεν επιτρέπεται η επικοινωνία μεταξύ των θεατών και των παικτών που συμμετέχουν σε αγώνα 

τη συγκεκριμένη στιγμή με οποιονδήποτε τρόπο 

 Αν ο θεατής παρατηρήσει την παράβαση κάποιου κανόνα, πρέπει να αναφέρει το συμβάν στο 

διοργανωτή του τουρνουά ή στο διαιτητή 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  

Οποιοδήποτε άτομο δεν συμμετέχει ενεργά σε αγώνα, μπορεί να παρακολουθήσει τους υπόλοιπους 

παίκτες ως θεατής εντός του παιχνιδιού, με την προϋπόθεση ότι δεν θα παρεμβαίνει στη διεξαγωγή 

του τουρνουά. Σε περίπτωση που το τουρνουά μεταδίδεται ζωντανά, οι διοργανωτές ενδέχεται να μην 

επιτρέψουν αυτήν τη δυνατότητα. Για τους θεατές εντός του παιχνιδιού, ισχύουν οι εξής κανόνες: 

 Οποιοδήποτε άτομο δεν συμμετέχει στον τρέχοντα αγώνα μπορεί να παρακολουθεί άλλους 

παίκτες εντός του παιχνιδιού μέσω της λειτουργίας θεατή του PVP.net  

 Οι θεατές δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν με τους παίκτες που συμμετέχουν στον αγώνα με 

οποιονδήποτε τρόπο 
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 Αν ο θεατής παρατηρήσει την παράβαση κάποιου κανόνα, πρέπει να αναφέρει το συμβάν στο 

διοργανωτή του τουρνουά ή στο διαιτητή 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  

Ο διοργανωτής του τουρνουά μπορεί να μεταδίδει (ή να αναθέσει σε κάποιον άλλο τη μετάδοση) του 

τουρνουά μέσω ζωντανής ροής, με την προϋπόθεση ότι η μετάδοση δεν επηρεάζει αρνητικά τη 

διεξαγωγή του τουρνουά. Οι ζωντανές μεταδόσεις πρέπει να ακολουθούν τους εξής κανόνες: 

 Οι μεταδόσεις των τουρνουά επιτρέπονται, το ίδιο και οι παρουσιαστές που σχολιάζουν τον 

αγώνα ζωντανά 

 Η μετάδοση δεν πρέπει να επηρεάζει αρνητικά την ακεραιότητα του τουρνουά 

 Η μετάδοση δεν πρέπει να επηρεάζει τις ώρες έναρξης ή τη διακοπή των αγώνων  

Οι διοργανωτές του τουρνουά πρέπει να αποφασίσουν εάν θα επιτρέπεται η μετάδοση των αγώνων 

από τους συμμετέχοντες στις προσωπικές τους ροές και εάν θα επιτρέπεται η μετάδοση των παιχνιδιών 

που δεν προβάλλονται στην κύρια ροή του τουρνουά. Εάν η μετάδοση επηρεάζει αρνητικά την 

ακεραιότητα του τουρνουά με οποιονδήποτε τρόπο, ο διοργανωτής μπορεί να διακόψει τη μετάδοση.  

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

Το ευ αγωνίζεσθαι αποτελεί ευθύνη όλων των συμμετεχόντων στο τουρνουά και προάγει τον υγιή 

ανταγωνισμό μεταξύ των παικτών. Η εφαρμογή ξεκάθαρων κανόνων συμπεριφοράς διασφαλίζουν τη 

διεξαγωγή του με συνέπεια και αντιμετωπίζει προληπτικά οποιαδήποτε υπόνοια μεροληψίας. Για να 

αποφύγετε δυσάρεστες καταστάσεις, σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να θεσπίσετε έναν επίσημο 

κώδικα συμπεριφοράς (αν δεν έχετε ήδη) για το τουρνουά σας. 

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΩΝ 

Όλοι οι συμμετέχοντες στο τουρνουά, συμπεριλαμβανομένων των παικτών, των διαιτητών και των 

διοργανωτών του τουρνουά, πρέπει να διαβάσουν και να εφαρμόσουν τον Κώδικα του Επικαλεστή, 

τόσο εντός όσο και εκτός του παιχνιδιού. Σε γενικές γραμμές, περιέχει βασικά στοιχεία συμπεριφοράς 

που καθοδηγούν τους συμμετέχοντες ώστε να συμπεριφέρονται σαν κανονικοί άνθρωποι. Αν θέλετε 

μια υπενθύμιση, ακολουθήστε τον εξής σύνδεσμο: 

http://na.leagueoflegends.com/articles/The_Summoners_Code 

Οι παίκτες που καταπατούν αποδεδειγμένα τον Κώδικα των Επικαλεστών κατά τη διάρκεια ενός 

τουρνουά ενδέχεται να τιμωρηθούν με αυστηρές ποινές, πέρα από τα συνήθη πειθαρχικά μέτρα που 

επιβάλλονται εντός του παιχνιδιού από τη Riot Games ή το Δικαστήριο. 

 

 

http://na.leagueoflegends.com/articles/The_Summoners_Code
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  

Οι διοργανωτές του τουρνουά και οι διαχειριστές πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα και να 

συμμορφώνονται απόλυτα με τις οδηγίες συμπεριφοράς που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. Με 

αυτόν τον τρόπο, όλοι οι παίκτες θα μπορούν να απολαύσουν μια δίκαιη και αρμονική εμπειρία κατά 

τη διάρκεια του τουρνουά. 

Οι διοργανωτές του τουρνουά και οι διαιτητές πρέπει να είναι αμερόληπτοι και όλες οι επίσημες 

αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με διαφανή τρόπο. Πρέπει να εξηγούν αναλυτικά το σκεπτικό τους 

στους παίκτες, ιδιαίτερα όταν δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες ή επιβάλλουν ποινές.  

Οι διοργανωτές του τουρνουά και οι διαιτητές πρέπει να δηλώνουν και να εξηγούν καλή τη πίστει όλες 

τις αποφάσεις που λαμβάνουν σχετικά με το τουρνουά. Όλοι οι διαχειριστές του τουρνουά έχουν τον 

ίδιο στόχο: να προσφέρουν μια δίκαιη και αρμονική εμπειρία σε όλους τους παίκτες που συμμετέχουν 

στο τουρνουά.  

Οι διαιτητές είναι οι κατεξοχήν αρμόδιοι για την υπόδειξη παραβάσεων και την επιβολή ποινών. 

Επιπλέον, οι διαιτητές είναι οι κατεξοχήν αρμόδιοι για την τήρηση των διαδικασιών του τουρνουά. 

Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επιβολή ποινών για την παράβαση κανόνων, 

την παρακολούθηση των ενεργών ρόστερ των ομάδων, την επιβολή της πρώτης επιλογής και της 

επιλογής πλευράς κατά τη διάρκεια των αγώνων, τη σωστή διεξαγωγή της διαδοχικής επιλογής ηρώων, 

τη σωστή καθοδήγηση των διαδικασιών του αγώνα και τη σωστή καταγραφή των αποτελεσμάτων των 

αγώνων. 

Οι διοργανωτές του τουρνουά έχουν τον τελικό λόγο στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση 

υλικού του τουρνουά. Η διαχείριση υλικού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επιλογή χώρου, τη 

διαχείριση παρουσιαστών, τη διασφάλιση της καλής λειτουργικής κατάστασης του παρεχόμενου 

εξοπλισμού, τη δήλωση του τουρνουά, τη διάρκεια και τη διαχείριση χρόνου του τουρνουά και τη δομή 

των επάθλων. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΑΤΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  

Οι θεατές είναι ευπρόσδεκτοι στα τουρνουά, αρκεί να μην παρενοχλούν τους παίκτες και τους 

διαχειριστές. Πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες και τις οδηγίες για τους θεατές που περιγράφονται 

στο παρόν έγγραφο. Οι θεατές πρέπει να αναφέρουν τυχόν παραβάσεις κανόνων ή πολιτικών που 

παρατηρούν στους διαχειριστές του τουρνουά. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΚΤΩΝ  

Οι παίκτες έχουν την υποχρέωση να ακολουθούν τις οδηγίες επικοινωνίες που περιγράφονται 

παρακάτω. Η σωστή επικοινωνία μεταξύ των διαχειριστών, των αρχηγών των ομάδων και των ίδιων 

των παικτών διασφαλίζει τη διαφάνεια κατά τη διεξαγωγή του τουρνουά για όλους τους 

συμμετέχοντες. 
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Όλη η επικοινωνία μεταξύ των παικτών και των διαχειριστών του τουρνουά πρέπει να γίνεται μέσω του 

αρχηγού της ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η σύγχυση και οι διαχειριστές μπορούν να 

επεξεργαστούν και να μεταδώσουν καλύτερα τις οδηγίες τους. 

Οι παίκτες μπορούν να επικοινωνούν με τους συμπαίκτες τους και τα μέλη της αντίπαλης ομάδας, με 

την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζουν τους κανόνες που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.  

Οι παίκτες που συμμετέχουν σε έναν αγώνα δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν με τους αντίπαλους 

παίκτες, με τους αναπληρωματικούς της ομάδας τους ή με τους θεατές. Εάν χρειαστεί, οι παίκτες 

μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές του τουρνουά μέσω του αρχηγού τους. Η 

επικοινωνία με παίκτες ή θεατές εκτός του τρέχοντος αγώνα αποτελεί παράβαση των κανόνων και 

ενδέχεται να επισύρει ποινές. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Η εκπροσώπηση της ομάδας με κατάλληλο τρόπο από τους παίκτες είναι θεμιτή και επιθυμητή. Η 

εκπροσώπηση της ομάδας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το όνομα, τις φανέλες, τα εμβλήματα, τα πανό 

και άλλα διακριτικά της ομάδας.  

Ο διαιτητής του τουρνουά έχει την τελική αρμοδιότητα όσον αφορά την καταλληλότητα της 

εκπροσώπησης των ομάδων. Η ακατάλληλη εκπροσώπηση μιας ομάδας μπορεί να περιλαμβάνει τα 

εξής: 

 Αναφορές σε φαρμακευτικά σκευάσματα που δεν διατίθενται μέσω του εμπορίου, προϊόντα 

καπνού, γνωστές επωνυμίες ή άλλο υλικό που μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις (κατά τη 

διακριτική ευχέρεια του διοργανωτή)  

 Υλικά που σχετίζονται με δραστηριότητες που ενδέχεται να είναι παράνομες στην περιοχή 

διεξαγωγής του τουρνουά, όπως κληρώσεις ή επιχειρήσεις, υπηρεσίες ή προϊόντα που 

ευνοούν, υποβοηθούν ή προωθούν τα τυχερά παίγνια (τζόγος) 

 Οποιοδήποτε περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί δυσφημιστικό, άσεμνο, βλάσφημο, 

χυδαίο, αηδιαστικό, προσβλητικό ή αποκρουστικό ή το οποίο περιγράφει ή απεικονίζει 

εσωτερικές λειτουργίες του σώματος, συμπτωματικά αποτελέσματα εσωτερικών συνθηκών ή 

αναφέρεται σε θέματα που δεν θεωρούνται κοινωνικά αποδεκτά εντός λογικών πλαισίων. 

 Διαφημίσεις για πορνογραφικούς ιστότοπους ή προϊόντα 

 Οτιδήποτε περιέχει εμπορικό σήμα, υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή 

άλλο στοιχείο πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιείται χωρίς τη συγκατάθεση του 

ιδιοκτήτη ή το οποίο ενδέχεται να εκθέσει το διοργανωτή του τουρνουά ή τους συνεργάτες του 

σε οποιαδήποτε αξίωση παραβίασης, υπεξαίρεσης, κλοπής ή άλλης μορφής αθέμιτου 

ανταγωνισμού 

 Οτιδήποτε δυσφημίζει ή συκοφαντεί οποιαδήποτε αντίπαλη ομάδα ή παίκτη ή οποιοδήποτε 

άλλο άτομο, οντότητα ή προϊόν. 

 Η πλαστοπροσωπία εργαζόμενων στη Riot απαγορεύεται δια ροπάλου 
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Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ακατάλληλη εκπροσώπηση των ομάδων μπορεί να διορθωθεί 

ζητώντας από την ομάδα να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές. Σας προτείνουμε να προσπαθήσετε πρώτα 

να διορθώσετε τυχόν προβλήματα μέσω αμοιβαίας συνεννόησης και να χρησιμοποιείτε το βιβλίο των 

κανονισμών μόνο ως τελευταία λύση. 

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, οι διαχειριστές μπορούν να κάνουν μικρές αλλαγές στα ονόματα των 

ομάδων ώστε να διαφοροποιηθούν οι ομάδες που έχουν το ίδιο όνομα. 

Παράδειγμα: Αν υπάρχουν δύο ομάδες που θέλουν να λάβουν μέρος στο τουρνουά με το όνομα 

«Ανίκητοι», ο διοργανωτής μπορεί να μετονομάσει τις ομάδες σε «Ανίκητοι 1» και «Ανίκητοι 2». 

ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ  

Η αναδιανομή βραβείων είναι η διανομή των βραβείων με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που 

περιγράφει ο διοργανωτής, μετά από συμφωνία μεταξύ των μελών της ομάδας. Το αν θα επιτρέπονται 

ή όχι οι συμφωνίες για την αναδιανομή βραβείων που δεν έχει κερδίσει ακόμη η ομάδα στο τουρνουά, 

εξαρτάται από τον διοργανωτή. Οι διοργανωτές πρέπει να λαμβάνουν αυτήν την απόφαση πριν από 

την έναρξη του τουρνουά και δεν επιτρέπεται να την αλλάξουν μετά την έναρξη του τουρνουά. Αν 

επιτρέπεται η αναδιανομή, οι παίκτες μπορούν να συμφωνήσουν για τη διανομή των βραβείων ανά 

πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του τουρνουά, με την προϋπόθεση ότι η αναδιανομή των βραβείων δεν 

γίνεται με αντάλλαγμα την εγκατάλειψη ή τη νόθευση ενός αγώνα. Τα αποτελέσματα των παιχνιδιών 

και των αγώνων πρέπει να κρίνονται μόνο μέσα από την κανονική ροή του παιχνιδιού και δεν 

επιτρέπεται να καθορίζονται τυχαία ή κατόπιν συνεννόησης.  

Στις περιπτώσεις που ο διοργανωτής επιτρέπει την αναδιανομή βραβείων, ο διοργανωτής δεν πρέπει 

να διευκολύνει την αναδιανομή, αλλά να απονείμει τα βραβεία βάσει της τελικής κατάταξης του 

τουρνουά. Η αναδιανομή των βραβείων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των παικτών. Τα βραβεία της 

Riot απονέμονται πάντα βάσει της τελικής κατάταξης των τουρνουά.  

 

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  

Σε περίπτωση που αμφισβητούν την απόφαση ενός διαιτητή, οι παίκτες μπορούν να απευθύνονται 

στον αρχιδιαιτητή ή στο διοργανωτή του τουρνουά. Η απόφαση του αρχιδιαιτητή (ή του διοργανωτή 

του τουρνουά, αν δεν υπάρχει αρχιδιαιτητής) είναι οριστική και τελεσίδικη. 

Το παρόν έγγραφο παρέχει ένα γενικό πλαίσιο που θα βοηθήσει τους παίκτες και τους διαχειριστές των 

τουρνουά να οργανώνουν επιτυχημένα τουρνουά. Όταν παρουσιάζονται προβλήματα, προτείνουμε 

αρχικά να γίνει μια προσπάθεια για την εξεύρεση μιας αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης με βάση το 

παρόν έγγραφο. Επιπλέον, συνιστούμε στους συμμετέχοντες να υποβάλλουν σχόλια σχετικά με το 

τουρνουά για τους διοργανωτές και τους διαιτητές.  
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Εξετάζουμε προσεκτικά τα σχόλια και τα παράπονα που λαμβάνουμε και ενδέχεται να προωθήσουμε 

ιδιαίτερα σημαντικές παραβάσεις στην εσωτερική Πειθαρχική Επιτροπή για περαιτέρω ενέργειες. Σε 

περίπτωση που η απόφαση του αρχιδιαιτητή ή του διοργανωτή του τουρνουά είναι τόσο ακραία που 

θεωρείτε ότι πρέπει να μας ενημερώσετε, ανατρέξτε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗ 

RIOT 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 

Οι παραβάσεις στα πλαίσια ενός τουρνουά υπάγονται συνήθως σε δύο κατηγορίες: πραγματικά λάθη 

εκ μέρους μιας ομάδας ή ενός παίκτη και εσκεμμένες παραβάσεις με σκοπό την απόκτηση ενός 

πλεονεκτήματος. Η πρώτη κατηγορία αντιμετωπίζεται συνήθως με κάποια ποινή στα πλαίσια του 

τουρνουά. Η δεύτερη κατηγορία, όμως, είναι σαφώς πιο σημαντική. 

ΠΟΙΝΕΣ  

Οι διαιτητές που εντοπίζουν παραβάσεις κατά την εξέλιξη ενός τουρνουά πρέπει να επιβάλλουν ποινές 

βάσει των οδηγιών του παρόντος εγγράφου. Οι ιδιοκτήτες χώρων διεξαγωγής, οι διοργανωτές 

τουρνουά και οι υπόλοιποι διαχειριστές του τουρνουά πρέπει να ενημερώνουν τους διαιτητές σχετικά 

με τυχόν παραβάσεις που εντοπίζουν και να μην επιβάλλουν ποινές οι ίδιοι.  

Οι διαιτητές πρέπει να ενημερώνουν τον παίκτη που διέπραξε την παράβαση, την ομάδα στην οποία 

ανήκει και την αντίπαλη ομάδα σχετικά με τη φύση της παράβασης, την ποινή και όλες τις υπόλοιπες 

σχετικές πληροφορίες, με ξεκάθαρο και ευσύνοπτο τρόπο. Στις περιπτώσεις που η επιβολή της ποινής 

διαρκεί περισσότερο από τρία λεπτά, ο διαιτητές μπορούν να προσθέσουν επιπλέον χρόνο παύσης σε 

έναν αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Οι διαιτητές πρέπει πρώτα να διαπιστώνουν την παράβαση και μετά να εφαρμόζουν την 

προβλεπόμενη ποινή. Δεν πρέπει ποτέ να γίνεται το αντίστροφο, δηλαδή να γίνεται πρώτα η επιλογή 

της ποινής που θεωρείτε ότι αρμόζει στην περίσταση και μετά να την αιτιολογείτε με μια αντίστοιχη 

παράβαση. Υπάρχει λόγος που οι κανόνες είναι τόσο τυποποιημένοι και ο αυτοσχεδιασμός ενδέχεται 

να προκαλέσει μακροπρόθεσμα σοβαρά προβλήματα. 

Οι διαιτητές πρέπει να είναι πάντα αμερόληπτοι, επομένως το επίπεδο ικανότητας του παίκτη ή της 

ομάδας δεν πρέπει να επηρεάζει σε καμία περίπτωση τον εντοπισμό παραβάσεων και την επιβολή 

ποινών.  

Οι ποινές μπορούν να επιβληθούν σε ολόκληρη την ομάδα ή σε έναν μεμονωμένο παίκτη της ομάδας. 

Οι συνέπειες ενδέχεται επίσης να περιορίζονται σε έναν αγώνα ή να εφαρμόζονται στην υπόλοιπη 

διάρκεια του τουρνουά. 

Οι ομάδες δεν μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση των ποινών που επιβάλλονται στους αντιπάλους 

τους. Οι κανόνες είναι σημαντικοί και πρέπει να επιβάλλονται, ανεξάρτητα από την αυτοπεποίθηση ή 

την καλή διάθεση των αντιπάλων. 
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Οι ποινές περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τις εξής: 

Προειδοποίηση: μια επίσημη, καταγεγραμμένη παρατήρηση στον παίκτη ή την ομάδα για μια 

παράβαση των κανόνων του τουρνουά μικρής σημασίας. Η καταγραφή των προειδοποιήσεων είναι 

σημαντική, καθώς σε περίπτωση που εντοπιστούν περαιτέρω παραβάσεις από τους ίδιους 

παίκτες/ομάδες προβλέπεται η επιβολή αυστηρότερων ποινών. 

Απώλεια δικαιώματος αποκλεισμού: αυτή η ποινή αφαιρεί από μια ομάδα το δικαίωμα αποκλεισμού 

ενός ήρωα στη φάση διαδοχικής επιλογής του επόμενου γύρου. 

Παράδειγμα: Οι Βαρελόφρονες του Γκράγκας διέπραξαν μια παράβαση στο δεύτερο γύρο που 

τιμωρείται με την απώλεια ενός αποκλεισμού. Στη φάση της επιλογής για τον τρίτο γύρο, θα χάσουν το 

δικαίωμα αποκλεισμού ενός ήρωα.  

Για την επιβολή αυτής της ποινής, ο διαιτητής πρέπει να απαιτήσει να μην κάνει η ομάδα τον πρώτο 

της αποκλεισμό και να αφήσει το χρονόμετρο να εξαντληθεί. 

Απώλεια επιλογής πλευράς: αυτή η ποινή μεταβιβάζει αυτομάτως την απόφαση για τη σειρά επιλογής 

και την πλευρά του χάρτη στην αντίπαλη ομάδα.  

Απώλεια παιχνιδιού: ορισμένες σοβαρές παραβάσεις ενδέχεται να τιμωρηθούν με αυτόματη ήττα στο 

τρέχον ή σε ένα μελλοντικό παιχνίδι. 

Απώλεια αγώνα: οι πιο σοβαρές παραβάσεις ενδέχεται να τιμωρηθούν με την απώλεια ολόκληρου του 

τρέχοντα αγώνα για μια ομάδα 

Αποκλεισμός: οι πιο ακραίες παραβάσεις ενδέχεται να τιμωρηθούν με αποκλεισμό από τη συνέχεια 

του τουρνουά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αποκλεισμός ισχύει για ολόκληρη την ομάδα. Οι 

ομάδες που αποκλείονται από ένα τουρνουά χάνουν τα βραβεία που δεν έχουν λάβει ακόμη, εκτός και 

αν ο αποκλεισμός ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς κλιμακούμενων ποινών σε όλη τη διάρκεια του 

τουρνουά. Οι ομάδες που αποκλείονται λόγω κλιμακούμενων ποινών λαμβάνουν κανονικά τα βραβεία 

τους ανάλογα με την τελική τους κατάταξη. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο διαιτητής έχει την επιλογή να αποκλείσει έναν συγκεκριμένο παίκτη και 

όχι ολόκληρη την ομάδα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη στο διαιτητή μόνο σε περίπτωση που μπορεί 

να διαπιστώσει ότι η παράβαση του παίκτη δεν επηρέασε την αντίπαλη ομάδα και ότι η υπόλοιπη 

ομάδα δεν συμμετείχε στην παράβαση. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν ο παίκτης διαπράττει την 

παράβαση «Αντιαθλητική συμπεριφορά – Εξαιρετικά σοβαρό παράπτωμα». Σε αυτήν την περίπτωση, η 

ομάδα μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται στο τουρνουά, αν έχει έναν διαθέσιμο αναπληρωματικό 

παίκτη. Αν η ομάδα δεν έχει αναπληρωματικό παίκτη, δεν μπορεί να συνεχίσει στο τουρνουά και 

πρέπει να αποσυρθεί. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΛΙΜΆΚΩΣΗΣ 
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Εκτός και αν ισχύει επισήμως κάτι διαφορετικό για το συγκεκριμένο τουρνουά, οι διαδοχικές ποινές για 

την ίδια παράβαση κλιμακώνονται ως εξής: προειδοποίηση—προειδοποίηση—απώλεια επιλογής 

πλευράς—απώλεια δυνατότητας αποκλεισμού—απώλεια παιχνιδιού—απώλεια αγώνα—αποκλεισμός. 

Παράδειγμα: Οι Βαρελόφρονες του Γκράγκας δεν είναι σε καλή κατάσταση σήμερα και διέπραξαν μια 

παράβαση στον πρώτο γύρο που τιμωρείται με την απώλεια ενός αποκλεισμού. Στον επόμενο γύρο, 

διαπράττουν ακριβώς την ίδια παράβαση. Καθώς είναι ήδη υπότροποι, τώρα θα τιμωρηθούν με 

απώλεια παιχνιδιού. Μάθετε από τα λάθη σας για να μην έχετε την ίδια τύχη με τους Βαρελόφρονες! 

ΠΑΡΆΒΑΣΗ ΚΑΝΌΝΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΆ – ΑΡΓΟΠΟΡΊΑ  

Αυτή η παράβαση σημειώνεται όταν μια ομάδα δεν είναι έτοιμη να παίξει στην αρχή ενός παιχνιδιού. 

Οι ομάδες πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως και να είναι έτοιμες να παίξουν πριν από την αρχή κάθε 

παιχνιδιού. Όταν οι ομάδες καθυστερούν, η καθυστέρηση επηρεάζει ολόκληρο το τουρνουά. 

Οι ομάδες έχουν μια περίοδο χάριτος τριών λεπτών προτού επιβληθεί η πρώτη από τις δύο ποινές. Αν η 

ομάδα καθυστέρησε λιγότερο από 10 λεπτά, τιμωρείται με απώλεια επιλογής πλευράς. Αν η ομάδα 

καθυστέρησε περισσότερο από 10 λεπτά, τιμωρείται με απώλεια παιχνιδιού.  

Οι ποινές για αργοπορία δεν κλιμακώνονται στην εξέλιξη του τουρνουά. Οι αμετανόητες ομάδες που 

καθυστερούν συνεχώς θα βρεθούν εκτός τουρνουά ούτως ή άλλως λόγω των αυστηρών ποινών. 

ΠΑΡΆΒΑΣΗ ΚΑΝΌΝΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΆ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ  

Η εξωτερική βοήθεια σημειώνεται όταν μια ομάδα επικοινωνεί με θεατές, αντίπαλες ομάδες ή 

οποιονδήποτε άλλον κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να αποκτήσει, κατά τη 

διακριτική ευχέρεια του διαιτητή, αθέμιτο προβάδισμα έναντι του αντιπάλου. 

Η παράβαση αυτή σημειώνεται με την προϋπόθεση ότι ο παίκτης που τη διαπράττει δεν είχε σκοπό να 

κλέψει. Η εσκεμμένη αναζήτηση αθέμιτου πλεονεκτήματος κατά τη διάρκεια ενός αγώνα υπάγεται 

στην παράβαση Αντιαθλητική συμπεριφορά - Εξαπάτηση. 

Η ποινή για την εξωτερική βοήθεια είναι μία προειδοποίηση. 

ΠΑΡΆΒΑΣΗ ΚΑΝΌΝΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΆ – ΜΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΆ  

Όλοι οι παίκτες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις επίσημες οδηγίες και ανακοινώσεις 

του τουρνουά. Αν οι διαχειριστές του τουρνουά υποχρεώνονται συνεχώς να επαναλαμβάνονται κατά 

τη διάρκεια του τουρνουά, ενδέχεται να προκληθούν καθυστερήσεις και ανεπιθύμητες διαφωνίες για 

την εφαρμογή των κανόνων.  

Η ποινή για τη μη συμμόρφωση με τις επίσημες ανακοινώσεις του τουρνουά είναι η απώλεια πρώτης 

επιλογής. 
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Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που απευθύνονται συγκεκριμένα σε μια ομάδα ή παίκτη αποτελεί 

ξεχωριστή παράβαση που υπάγεται στην Αντιαθλητική συμπεριφορά - Σημαντική παράβαση. 

 

ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Η αντιαθλητική συμπεριφορά παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά και ενδέχεται να 

επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, το ευχάριστο κλίμα ή την ακεραιότητα ενός 

τουρνουά  

Η αντιαθλητική συμπεριφορά δεν πρέπει να συγχέεται με την ανταγωνιστική συμπεριφορά. Οι 

εξαιρετικά ανταγωνιστικές ομάδες ενδέχεται να εμμένουν στις τεχνικές λεπτομέρειες ή να 

συμπεριφέρονται ψυχρά στον ανταγωνισμό. Η εξαιρετικά ανταγωνιστική συμπεριφορά δεν είναι 

απαραίτητα και αντιαθλητική. Ο διαιτητής του τουρνουά έχει την τελική αρμοδιότητα να κρίνει εάν η 

συμπεριφορά ενός παίκτη ή μιας ομάδας ξεπερνά τα όρια της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς και 

γίνεται αντιαθλητική, βάσει των παραβάσεων που περιγράφονται παρακάτω. 

Δεν είναι απαραίτητο να έχετε δηλώσει επισήμως συμμετοχή στο τουρνουά για να τιμωρηθείτε με 

ποινές αντιαθλητικής συμπεριφοράς.  

Υπάρχουν δύο βαθμίδες παραβάσεων αντιαθλητικής συμπεριφοράς: ελαφρύ και σοβαρό παράπτωμα. 

Όλες οι περιπτώσεις αντιαθλητικής συμπεριφοράς υπάγονται σε αυτές τις δύο κατηγορίες εκτός και αν 

ορίζονται συγκεκριμένα. 

ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΉ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ - ΕΛΑΦΡΎ ΠΑΡΆΠΤΩΜΑ  

Όλοι οι παίκτες έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν μια ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία στα 

τουρνουά που συμμετέχουν. Εάν η συμπεριφορά κάποιου παίκτη ή ομάδας παραβιάζει αυτές τις 

αρχές, θα πρέπει να σταματήσει.  

Τα ελαφρά παραπτώματα αντιαθλητικής συμπεριφοράς προκύπτουν όταν κάποιος παίκτης ή ομάδα 

κάνει κάτι που επηρεάζει αρνητικά το τουρνουά ή τους συμμετέχοντες. Ορισμένα ενδεικτικά 

παραδείγματα είναι τα εξής: 

 Η ακραία χρήση ανάρμοστων ή χυδαίων εκφράσεων 

 Η απαίτηση επιβολής ποινής σε κάποιον παίκτη, ακόμη και αν ο διαιτητής έχει καταστήσει 

σαφές ότι έχει λάβει την τελική του απόφαση 

 Η ρίψη σκουπιδιών στο πάτωμα ή η ρύπανση του χώρου διεξαγωγής με άλλον τρόπο 

 Οι ενοχλητικά δυνατές φωνές και η παρεμβατική συμπεριφορά από κάποιον θεατή  

Η ποινή για ελαφρά παραπτώματα αντιαθλητικής συμπεριφοράς είναι μία προειδοποίηση.  

ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΉ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ – ΣΟΒΑΡΌ ΠΑΡΆΠΤΩΜΑ  
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Αυτή η παράβαση χωρίζεται σε τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες και σημειώνεται όταν ένας παίκτης ή 

ομάδα προβεί σε μια από τις παρακάτω ενέργειες: 

 Δεν συμμορφώνεται με τις επίσημες οδηγίες του τουρνουά που απευθύνονται σε μια 

συγκεκριμένη ομάδα ή παίκτη 

 Προσβάλλει απευθείας κάποιο συγκεκριμένο άτομο χρησιμοποιώντας ρητορική μίσους που 

στοχεύει σε συγκεκριμένες ομάδες (βάσει φυλής, θρησκείας, φύλου, αναπηρίας, κ.λπ.) 

 Επιθετική η βίαιη συμπεριφορά κατά την εξέλιξη του τουρνουά που δεν απευθύνεται σε άλλο 

άτομο 

Οι διαχειριστές του τουρνουά έχουν το δικαίωμα να απαιτούν τη συμμόρφωση με τις άμεσες οδηγίες 

τους, χωρίς να υπάρχει ανάγκη επίσημων προειδοποιήσεων.  

Τα συμβάντα ρητορικής μίσους πρέπει να αντιμετωπίζονται αμέσως, ώστε να διασφαλίζεται ένα 

ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλους τους παίκτες και θεατές.  

Τα συμβάντα επιθετικής ή βίαιης συμπεριφοράς, ακόμη και αν δεν στοχεύουν κάποιο συγκεκριμένο 

άτομο, διαταράσσουν τη διεξαγωγή του τουρνουά και μπορούν να αποδειχθούν επικίνδυνα. Προσέξτε 

ιδιαιτέρως όταν αντιμετωπίζετε αυτές τις παραβάσεις ώστε να μην ξεφύγει η κατάσταση από τον 

έλεγχο. 

Η ποινή για σοβαρά παραπτώματα είναι η απώλεια ενός παιχνιδιού. 

ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΟΒΑΡΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ  

Τα εξαιρετικά σοβαρά παραπτώματα αντιαθλητικής συμπεριφοράς περιλαμβάνουν περιπτώσεις που 

είναι πολύ ακραίες για να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια των ελαφρών ή σοβαρών παραπτωμάτων. 

Ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα εξαιρετικά σοβαρών παραπτωμάτων αντιαθλητικής συμπεριφοράς 

είναι τα εξής: 

 Η εκούσια καταστροφή εξοπλισμού τουρνουά που παρέχεται από το διοργανωτή 

 Ο βανδαλισμός του χώρου διεξαγωγής του τουρνουά 

Λογικά, δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε τέτοια φαινόμενα, εκτός και αν είστε ιδιαίτερα άτυχοι. 

Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι η επίσημη ποινή για τα εξαιρετικά σοβαρά παραπτώματα είναι ο 

αποκλεισμός από το τουρνουά. Επιπλέον, ο διοργανωτής του τουρνουά θα πρέπει να ζητήσει από τον 

παραβάτη να αποχωρήσει από το χώρο διεξαγωγής του τουρνουά και να καλέσει την αστυνομία σε 

ακραίες περιπτώσεις. 

ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΩΜΟΣΊΑ 

Η συνωμοσία είναι η συνεννόηση ή η συνεργασία με αντίπαλες ομάδες που μετέχουν σε το ίδιο 

τουρνουά με στόχο την εξαπάτηση ή την παραπλάνηση άλλων. 
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Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να καθορίζουν οι παίκτες το αποτέλεσμα των παιχνιδιών ή των 

αγώνων. Αντίκειται στο πνεύμα του ανταγωνισμού και επηρεάζει αρνητικά τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες. 

Η ποινή για συνωμοσία είναι ο αποκλεισμός και για τις δύο ομάδες. 

ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  

Οι ομάδες δεν επιτρέπεται να αποχωρούν από το τουρνουά ή να εγκαταλείπουν παιχνίδια ή αγώνες με 

αντάλλαγμα κάποια εξωτερική αμοιβή ή κίνητρο. Η προσφορά ή η αποδοχή κάποιου κινήτρου 

(δωροδοκία) για την αλλοίωση του αποτελέσματος ενός αγώνα αντίκειται στο πνεύμα του 

ανταγωνισμού. 

Επίσης, δεν επιτρέπεται στους παίκτες και στους διαχειριστές του τουρνουά ο στοιχηματισμός ή το 

ποντάρισμα σε αγώνες. Ειδικά για τον διοργανωτή του τουρνουά, δημιουργείται ιδιαίτερα σημαντική 

σύγκρουση συμφερόντων, επομένως μην το κάνετε. 

Η ποινή για τη δωροδοκία και το στοιχηματισμό είναι ο αποκλεισμός. 

ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Η επιθετική συμπεριφορά δεν έχει θέση στο περιβάλλον ενός τουρνουά, ιδιαίτερα όταν στοχεύει 

συγκεκριμένα άτομα. Είναι αυτονόητο ότι η ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων στο τουρνουά είναι 

ύψιστης σημασίας. Ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα για τη συγκεκριμένη παράβαση είναι τα εξής: 

 Απειλή διαχειριστή του τουρνουά 

 Απειλή θεατή 

 Άσκηση βίας ενάντια σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή θεατή του τουρνουά 

Η ποινή για οποιαδήποτε επιθετική συμπεριφορά είναι ο αποκλεισμός από το τουρνουά. Επιπλέον, ο 

διοργανωτής του τουρνουά θα πρέπει να ζητήσει από τον παραβάτη να αποχωρήσει από το χώρο 

διεξαγωγής του τουρνουά ή/και να ειδοποιήσει την αστυνομία σε ακραίες περιπτώσεις. 

ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΚΛΟΠΗ 

Παρόλο που η ευθύνη για την προστασία των προσωπικών τους αντικειμένων κατά τη διάρκεια του 

τουρνουά ανήκει στους παίκτες, σε γενικές γραμμές υπάρχει η απαίτηση ότι οι υπόλοιποι 

συμμετέχοντες στο τουρνουά δεν θα προσπαθήσουν να κλέψουν τα πράγματά τους. Επιπλέον, οι 

διοργανωτές του τουρνουά δικαιούνται να έχουν την απαίτηση ότι τα υλικά που παρέχουν δεν θα 

κλαπούν. Η κλοπή είναι παράνομη σχεδόν οπουδήποτε, επομένως είναι αυτονόητο ότι η εκούσια 

κλοπή της ιδιοκτησίας άλλων ατόμων δεν θα γίνεται αποδεκτή σε περιβάλλον τουρνουά. 



27 
 

Η ποινή για κλοπή είναι ο αποκλεισμός από το τουρνουά. Επιπλέον, ο διοργανωτής του τουρνουά 

δικαιούται να ζητήσει από τον παραβάτη να αποχωρήσει από το χώρο διεξαγωγής του τουρνουά ή/και 

να ειδοποιήσει την αστυνομία κατά τη διακριτική του ευχέρεια. 

ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ 

Οι παίκτες έχουν το δικαίωμα να απαιτούν δίκαιη και ίση μεταχείριση κατά τη διάρκεια του τουρνουά. 

Οι παίκτες που παραβαίνουν εσκεμμένα τους κανόνες με σκοπό την εξασφάλιση κάποιου 

πλεονεκτήματος θεωρείται ότι διαπράττουν απάτη. Η εξαπάτηση καταλογίζεται ως παράβαση, ακόμη 

και αν αποτύχει. Ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα εξαπάτησης είναι τα εξής: 

 Το ghosting και γενικότερα οποιαδήποτε προσπάθεια παρακολούθησης ενός αγώνα ως θεατής 

από κάποιον παίκτη που συμμετέχει σε αυτόν ή λήψης πληροφοριών από κάποιο άτομο που 

παρακολουθεί τον αγώνα ως θεατής 

 Οποιαδήποτε απόπειρα τροποποίησης της εφαρμογής του League of Legends, συμμετοχής σε 
παιχνίδια σε ανεπίσημες εφαρμογές του League of Legends ή χρήσης λογισμικού που παρέχει 
επιπλέον πληροφορίες που δεν παρέχονται από την εφαρμογή του παιχνιδιού, όπως είναι οι 
εξής: 

o Ρύθμιση της δυνατότητας ζουμ εντός του παιχνιδιού 
o Πρόσθετες ενδείξεις οθόνης που βελτιώνουν την επίτευξη τελικών χτυπημάτων ή 

υποδεικνύουν την εμβέλεια των πύργων  
o Χρονόμετρα αυτόματης επανεμφάνισης τεράτων στη ζούγκλα 

Ορισμένα προγράμματα λογισμικού τρίτων κατασκευαστών δεν θεωρούνται εξαπάτηση. Αυτά 
περιλαμβάνουν τα εξής: 

o Τα Teamspeak, Ventrillo, Skype και άλλες λύσεις συνομιλίας VOIP 
o Προγράμματα οδήγησης και λογισμικό για πληκτρολόγια/άλλο εξοπλισμό 

 Η πλαστοπροσωπία παικτών που συμμετέχουν στο τουρνουά, η συμμετοχή με πλαστό όνομα, η 

χρήση του Ονόματος Επικαλεστή άλλου παίκτη ή η κοινή χρήση λογαριασμού 

 Η απόπειρα φθοράς ή τροποποίησης εξοπλισμού με σκοπό την παύση του παιχνιδιού, την 

καθυστέρηση του τουρνουά ή την απόκτηση κάποιου άλλου πλεονεκτήματος 

Η εκμετάλλευση ή η εκούσια χρήση σφαλμάτων εντός του παιχνιδιού με σκοπό την απόκτηση 

κάποιου πλεονεκτήματος. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την εσκεμμένη 

αξιοποίηση των εξής συνθηκών: δυσλειτουργίες κατά την αγορά αντικειμένων, δυσλειτουργίες 

στις αλληλεπιδράσεις ουδέτερων υπηρετών, δυσλειτουργίες στις επιδόσεις των ικανοτήτων 

ηρώων ή οποιαδήποτε λειτουργία του παιχνιδιού, η οποία, σύμφωνα με την κρίση των 

διαιτητών, δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. 

 

Η ποινή για εξαπάτηση είναι ο αποκλεισμός από το τουρνουά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A:  ΣΩΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  

Ως διοργανωτής τουρνουά, πρώτο σας μέλημα είναι να διοργανώσετε ένα τουρνουά που θα είναι 

διασκεδαστικό, επιτυχημένο και θα διεξαχθεί ομαλά, ώστε να περάσουν καλά όλοι οι παίκτες, οι 

θεατές και οι διαιτητές που συμμετέχουν. Ακολουθούν ορισμένες οδηγίες που πρέπει να έχετε υπόψη 

σας για να επιτύχετε το στόχο σας: 

 Μιλήστε με τους παίκτες: είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνείτε συχνά με τους παίκτες και να 

τους ενημερώνετε με τα καλά ή κακά νέα που ενδέχεται να επηρεάσουν το τουρνουά 

 Να είστε προετοιμασμένοι: δεν μπορείτε να προβλέψετε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στα 

πλαίσια ενός τουρνουά, για αυτό πρέπει να είστε πιο προετοιμασμένοι και από έναν 

μικρόσωμο ανιχνευτή γιόρντελ με φυσοκάλαμο. Πρέπει να έχετε ένα εναλλακτικό σχέδιο για 

οτιδήποτε μπορεί να πάει στραβά 

 Σκεφτείτε πρώτα τους παίκτες: σκεφτείτε τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι 

παίκτες και φροντίστε να είναι καλά πληροφορημένοι για τον τρόπο διεξαγωγής του τουρνουά 

και τον τρόπο αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων. Ως διοργανωτής, έχετε στη διάθεσή σας 

περισσότερες πληροφορίες από οποιονδήποτε συμμετέχοντα, επομένως ενδέχεται να 

χρειαστεί να καταβάλετε σημαντική προσπάθεια ώστε οι παίκτες να είναι διαρκώς ενήμεροι 

και να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση.  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΕΥΡΩΝ  

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την επιλογή της πλευράς όπου θα ξεκινήσει κάθε ομάδα στο χάρτη. Το πιο 

σημαντικό είναι να έχετε ενημερώσει τους παίκτες για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσετε εκ των 

προτέρων. 

 Τυχαία μέθοδος: αυτή η μέθοδος είναι δίκαιη και δεν ευνοεί κάποιον συμμετέχοντα. 

 Προηγούμενη απόδοση: μια άλλη δίκαιη και απλή μέθοδος είναι να επιλέγει πρώτη την 

πλευρά της η ομάδα που κατέκτησε υψηλότερη (ή χαμηλότερη) θέση σε προηγούμενη 

διοργάνωση ή στον προκριματικό γύρο. Η μέθοδος αυτή επιβραβεύει τις καλύτερες ομάδες του 

τουρνουά ή δίνει ένα μικρό προβάδισμα στις ομάδες που θεωρούνται αουτσάιντερ 

 Θέση στην κατάταξη: η κατάταξη της ομάδας στο πρωτάθλημα είναι άλλη μία δίκαιη μέθοδος 

που δίνει ένα μικρό προβάδισμα στην πιο ισχυρή ή πιο αδύναμη θεωρητικά ομάδα. 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΓΩΝΩΝ  

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του τουρνουά σας είναι η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου, απλού 

τρόπου αναφοράς των αποτελεσμάτων από τους παίκτες, ο οποίος θα είναι δίκαιος και θα επιτρέπει 
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την επαλήθευση του αποτελέσματος με εύκολο τρόπο. Ακολουθούν ορισμένες δίκαιες και 

δοκιμασμένες μέθοδοι: 

 Ζητήστε να γίνεται η αναφορά των αποτελεσμάτων και από τους νικητές, αλλά και τους 

ηττημένους, ώστε να μπορείτε να αντιπαραβάλλετε τις αναφορές μεταξύ τους 

 Ζητήστε από τις ομάδες να υποβάλλουν πληροφορίες που δεν μπορούν να παραποιηθούν 

εύκολα, όπως στιγμιότυπα οθόνης από το λόμπι στο τέλος του παιχνιδιού 

 Φροντίστε να ορίσετε εκ των προτέρων μια διαδικασία για τις περιπτώσεις όπου οι 

πληροφορίες δεν διασταυρώνονται σωστά μεταξύ τους ή για τυχόν διαφωνίες σχετικά με τα 

αποτελέσματα 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  

 

1. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις δικτύου είναι συνδέσεις 
a. Wifi και Ethernet που λειτουργούν σωστά 

 
2. Το παιχνίδι πρέπει να είναι εγκατεστημένο και ενημερωμένο στην τελευταία έκδοση σε όλους 

τους υπολογιστές που θα χρησιμοποιηθούν στο τουρνουά  
a. Αν δεν είναι εγκατεστημένο, εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση και ρυθμίστε την 

εφαρμογή στη σωστή περιοχή 
 

3. Απενεργοποιήστε τις υπηρεσίες αυτόματης ενημέρωσης για: 
a. Java 
b. Flash 
c. Windows 
d. iTunes 

Αιτία: πολλές από αυτές τις υπηρεσίες ενδέχεται να ελαχιστοποιήσουν το παράθυρο του 
παιχνιδιού και να διακόψουν το παιχνίδι.  Ενδέχεται επίσης να ενημερώνονται αυτόματα, 
πράγμα που απαιτεί πόρους δικτύου και μνήμη RAM. 

 
4. Απενεργοποιήστε τις εφαρμογές που εκτελούνται κατά την εκκίνηση και δεν είναι απαραίτητες 

a. Πατήστε Ctrl-Alt-Del -> ανοίξτε τη Διαχείριση εργασιών ->  μεταβείτε στις διεργασίες 

Αιτία: πολλές εφαρμογές εκτελούνται αυτόματα κατά την εκκίνηση και ενδέχεται να 
καταναλώνουν υπολογιστική ισχύ και μνήμη RAM χωρίς να υπάρχει λόγος. 

5. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σε “Υψηλές επιδόσεις” 
a. Πίνακας Ελέγχου\Σύστημα και ασφάλεια\Επιλογές παροχής ενέργειας 

Αιτία: ο υπολογιστής καταναλώνει περισσότερη ενέργεια, αλλά ενισχύει τις επιδόσεις του. 

6. Απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις του Κέντρου ενεργειών των Windows 
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a. Πίνακας Ελέγχου\Σύστημα και ασφάλεια\Κέντρο ενεργειών\Αλλαγή ρυθμίσεων 
Κέντρου ενεργειών 

Αιτία:  οι ειδοποιήσεις του Κέντρου ενεργειών των Windows ενδέχεται να ελαχιστοποιήσουν 
το παράθυρο του παιχνιδιού και να διακόψουν το παιχνίδι. 

7. Κάντε μια Εκκαθάριση και μια Ανασυγκρότηση δίσκου 

Αιτία: αυτές οι ενέργειες συμβάλλουν στη βελτίωση των επιδόσεων του υπολογιστή. 

8. Κάντε μια δοκιμή απαιτητικής λειτουργίας του υπολογιστή 

Αιτία: δοκιμάστε ότι η GPU λειτουργεί σε πλήρη απόδοση κατά την εκτέλεση του παιχνιδιού. 

9. Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές ήχου και τα προγράμματα VOIP είναι έτοιμα και λειτουργούν 
a. Δοκιμάστε την είσοδο του μικροφώνου και την έξοδο ήχου  
b. Εγκαταστήστε τις συνήθεις λύσεις VOIP (Skype, Mumble, Ventilo, TeamSpeak, κ.λπ.)  
c. Βεβαιωθείτε ότι οι εφαρμογές αυτές δεν επηρεάζουν την καθυστέρηση δικτύου κατά 

τη λειτουργία του παιχνιδιού 
 
Αιτία: οι παίκτες ενδέχεται να χρειαστούν ένα σύστημα VOIP για να συνομιλούν μεταξύ τους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗ  RIOT 

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Αν θέλετε να υποβάλετε σχόλια ή να κάνετε μια ερώτηση, έχετε στη διάθεσή σας ορισμένες επιλογές, 
ανάλογα με την περίσταση.  Πολλές από τις ερωτήσεις σας μπορούν να απαντηθούν από το 
διοργανωτή του τουρνουά. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες ή τις ερμηνείες των 
κανονισμών που εφαρμόζονται στο τουρνουά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διαιτητή σας.  Αν 
έχετε ερωτήσεις που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του διοργανωτή (ή αν θέλετε να μας ενημερώσετε 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του τουρνουά), μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας. 

Όποια επιλογή και αν χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας τις εξής 
πληροφορίες: 

 Το όνομά σας 

 Το Όνομα Επικαλεστή σας 

 Τη διεύθυνση email σας 

 Το μοναδικό αναγνωριστικό τουρνουά για τη διοργάνωση που σχετίζεται με την ερώτηση ή το 
σχόλιό σας 

 Τα σχόλια ή την ερώτησή σας 

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ, ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ: 

d. Να στείλετε σχόλια για ένα τουρνουά 
e. Να κάνετε κάποια ερώτηση σχετικά με το συγκεκριμένο τουρνουά που συμμετείχατε ή 

παρακολουθήσατε 

https://support.leagueoflegends.com/home
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f. Να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τα βραβεία 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΙΤΗΤΗ, ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ:  

c. Να διευκρινίσετε κάτι σχετικά με κάποια απόφαση στο τουρνουά σας 
d. Να κάνετε γενικές ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες του τουρνουά 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ RIOT ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:  

e. Το πρόβλημά σας δεν μπορεί να λυθεί από τον διοργανωτή του τουρνουά ή το διαιτητή 
f. Θέλετε να στείλετε σχόλια σχετικά με ένα τουρνουά, διαιτητή ή διοργανωτή 
g. Θέλετε να διεκδικήσετε βραβεία από κάποιο τουρνουά 
h. Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες και τους κανονισμούς που δεν μπορεί να 

απαντήσει ο διοργανωτής 

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ RIOT  

Υποστήριξη παικτών του League of Legends  

https://support.leagueoflegends.com/home 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  

ΜΟΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΟΚ ΑΟΥΤ 

Οι μονοί αγώνες νοκ άουτ είναι μια δομή τουρνουά κατά την οποία οι ομάδες τίθενται αντιμέτωπες 

μεταξύ τους και μόνο η νικήτρια ομάδα προκρίνεται στον επόμενο γύρο. Σε αυτήν τη μορφή τουρνουά, 

οι ηττημένες ομάδες αποκλείονται από το τουρνουά. 

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα των μονών αγώνων νοκ άουτ είναι τα εξής: 

 Διευκολύνουν τη διοργάνωση 

 Είναι ο ταχύτερος και ο πιο οικονομικός τρόπος για την ανάδειξη του νικητή  

 Δεν απαιτούν ιδιαίτερες εξηγήσεις προς τους παίκτες 

Ορισμένα από τα μειονεκτήματα είναι τα εξής: 

 Οι ομάδες που αποκλείονται νωρίς ενδέχεται να μη μείνουν ικανοποιημένες με τη συμμετοχή 
τους στο τουρνουά 

 Η τυχαία αντιστοίχιση ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόωρο αποκλεισμό μια δημοφιλή ομάδα 

 Η τυχαία αντιστοίχιση βασίζεται περισσότερο στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος, παρά στην 
ικανότητα των παικτών 

Οι δομές μονών αγώνων νοκ άουτ λειτουργούν με αριθμούς που είναι δυνάμεις του 2 (8, 16, 32, 64 και 

ούτω καθεξής). Αν δεν υπάρχουν επαρκείς συμμετοχές, οι ομάδες που δεν έχουν αντίπαλο θα 

http://beta.na.leagueoflegends.com/en/community/prized-events
https://support.leagueoflegends.com/home%20/t%20_blank


32 
 

προκρίνονται αυτομάτως. Οι ομάδες αυτές ορίζονται από το διοργανωτή. Με αυτόν τον τρόπο, 

διασφαλίζεται ότι στους επόμενους γύρους θα συμπληρώνονται όλα τα ζευγάρια αντιπάλων.  

Στον πρώτο γύρο, η αντιστοίχιση μπορεί να γίνει τυχαία ή βάσει κάποιων κριτηρίων που ο διοργανωτής 

θα έχει ορίσει και κοινοποιήσει εκ των προτέρων. Τα περισσότερα ανεξάρτητα τουρνουά 

χρησιμοποιούν τη μέθοδο της τυχαίας αντιστοίχισης. Ωστόσο, ορισμένα τουρνουά χρησιμοποιούν 

προκαθορισμένα κριτήρια για την αντιστοίχιση των ομάδων σε δομές μονών αγώνων νοκ άουτ. Αυτά τα 

κριτήρια συνήθως περιλαμβάνουν τη σχετική κατάταξη των ομάδων σε κάποιο προηγούμενο τουρνουά 

(ή προηγούμενο στάδιο του τουρνουά) ή τη συγκριτική αξιολόγηση του βαθμού ικανότητας των 

παικτών (βάσει κάποιου άλλου συστήματος που βρίσκεται σε εφαρμογή πριν από την έναρξη της 

συγκεκριμένης δομής). 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές μέθοδοι για την αντιστοίχιση των παικτών. Συνήθως, αυτές οι μέθοδοι 

είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε η πρώτη και η δεύτερη ομάδα της αντιστοίχισης να μην μπορούν να 

συναντηθούν μεταξύ τους πριν από τους τελικούς. Με αυτόν τον τρόπο, οι δημοφιλείς ομάδες δεν 

αποκλείονται από νωρίς. Για παράδειγμα, σε έναν όμιλο οκτώ ομάδων με θέσεις 1 έως 8, η εξής σειρά 

διασφαλίζει ότι οι ομάδες που κατέχουν τις υψηλότερες θέσεις θα συναντηθούν όσο το δυνατόν 

αργότερα στο τουρνουά, εκτός και αν κάποιο αουτσάιντερ κάνει μια επική ανατροπή: 

Θέση 1 εναντίον Θέσης 8 

Θέση 4 εναντίον Θέσης 5 

 

Θέση 3 εναντίον Θέσης 6 

Θέση 2 εναντίον Θέσης 7 

ΔΙΠΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΟΚ ΑΟΥΤ 

Οι διπλοί αγώνες νοκ άουτ είναι μια δομή τουρνουά κατά την οποία οι ομάδες τίθενται αντιμέτωπες 

μεταξύ τους, με τη νικήτρια ομάδα να προχωρά στον επόμενο γύρο και την ηττημένη ομάδα να 

υποβιβάζεται σε μια ξεχωριστή δομή ηττημένων. Οι ομάδες που βρίσκονται στη δομή ηττημένων 

συνεχίζουν να παίζουν ενάντια σε άλλες ομάδες που ηττήθηκαν στη δομή των νικητών. Στον τελικό της 

διοργάνωσης θα αναμετρηθούν η αήττητη ομάδα από τη δομή νικητών με την τελευταία ομάδα που 

έχει απομείνει στη δομή ηττημένων. Αν μια ομάδα που αγωνίζεται στη δομή ηττημένων χάσει έναν 

αγώνα (σημειώσει, δηλαδή, τη δεύτερη ήττα της στο τουρνουά), αποκλείεται από το τουρνουά. 

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα των διπλών αγώνων νοκ άουτ είναι τα εξής: 

 Είναι πιο εύκολο να διοργανωθούν σε σύγκριση με το ελβετικό σύστημα και τη δομή ομίλων 

 Δεν απαιτούν ιδιαίτερες εξηγήσεις προς τους παίκτες 

Ορισμένα από τα μειονεκτήματα είναι τα εξής: 

 Το τουρνουά διαρκεί περισσότερο σε σύγκριση με τους μονούς αγώνες νοκ άουτ 
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Οι δομές διπλών αγώνων νοκ άουτ λειτουργούν με αριθμούς που είναι δυνάμεις του 2 (8, 16, 32, 64 

συμμετέχοντες και ούτω καθεξής). Αν δεν υπάρχουν επαρκείς συμμετοχές, οι ομάδες που δεν έχουν 

αντίπαλο θα προκρίνονται αυτομάτως. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι στους επόμενους 

γύρους θα συμπληρώνονται όλα τα ζευγάρια αντιπάλων. Οι αυτόματες προκρίσεις θα πρέπει να 

απονέμονται με τυχαίο τρόπο καθόλη τη διάρκεια της δομής. 

ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το ελβετικό σύστημα είναι μια δομή τουρνουά κατά την οποία όλες οι ομάδες αγωνίζονται σε έναν 

προκαθορισμένο αριθμό γύρων. Στον πρώτο γύρο, οι ομάδες αντιστοιχίζονται μεταξύ τους με τυχαίο 

τρόπο. Στους επόμενους γύρους, η αντιστοίχιση γίνεται πάλι με τυχαίο τρόπο, αλλά μόνο μεταξύ 

ομάδων με αντίστοιχη πορεία. Σε αντίθεση με τους μονούς ή τους διπλούς αγώνες νοκ άουτ, οι ομάδες 

δεν αποκλείονται σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο της δομής του τουρνουά. Οι ομάδες μπορούν να 

επιλέξουν να αποσυρθούν ανά πάσα στιγμή ή να ολοκληρώσουν όλους τους αγώνες μέχρι τη λήξη του 

τουρνουά. 

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα του ελβετικού συστήματος είναι τα εξής: 

 Όλοι οι συμμετέχοντες παίζουν σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά 

 Οι ομάδες αντιστοιχίζονται με ομάδες παρόμοιας δυναμικότητας σε όλους τους γύρους, εκτός 
από τον πρώτο 

 Τα τελικά αποτελέσματα είναι αντιπροσωπευτικά της δυναμικότητας των ομάδων από τη 
δεύτερη θέση και κάτω 

Ορισμένα από τα μειονεκτήματα είναι τα εξής: 

 Είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί χωρίς τη χρήση λογισμικού  

 Απαιτεί περισσότερες εξηγήσεις στους παίκτες σε σύγκριση με τους μονούς ή τους διπλούς 
αγώνες νοκ άουτ 

Αν παιχτούν αρκετοί γύροι, τα τουρνουά ελβετικού στυλ αναδεικνύουν μία, αήττητη ομάδα και οι 

υπόλοιπες θέσεις κρίνονται με αγώνες μπαράζ. Αυτό σημαίνει, ότι αν δεν προστεθεί μια 

συμπληρωματική δομή πλέι οφ, το τουρνουά καταλήγει στην ουσία σε μια σειρά από μονούς αγώνες 

νοκ άουτ. Για αυτόν το λόγο, τα τουρνουά ελβετικού στυλ συνήθως συνδυάζονται με μια σειρά πλέι οφ 

που κρίνονται με μονούς αγώνες νοκ άουτ. Συνήθως, τα τουρνουά ελβετικού στυλ καταλήγουν με τις 

πρώτες οκτώ ομάδες σε μια δομή πλέι οφ με αγώνες νοκ άουτ. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΙΛΩΝ  

Το σύστημα ομίλων είναι μια δομή τουρνουά κατά την οποία οι ομάδες χωρίζονται σε ομίλους και 

παίζουν με κάθε άλλη ομάδα στον ίδιο όμιλο έναν καθορισμένο αριθμό αγώνων. Οι καλύτερες ομάδες 

του ομίλου προκρίνονται σε μια άλλη δομή τουρνουά, η οποία είναι συνήθως μονοί ή διπλοί αγώνες 

νοκ άουτ. 

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα του συστήματος ομίλων είναι τα εξής: 
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 Οι πολλαπλοί αγώνες σε κάθε όμιλο δοκιμάζουν πιο αξιόπιστα τις ικανότητες των ομάδων και 
οδηγούν σε λιγότερο τυχαία αντιστοίχιση 

Ορισμένα από τα μειονεκτήματα είναι τα εξής: 

 Αυτή η μορφή τουρνουά έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια. 

 Ο προγραμματισμός μιας φάσης ομίλων απαιτεί λογισμικό για τη διαχείριση και την ακριβή 
κατάρτιση της βαθμολογίας 

 Οι παίκτες ενδεχομένως να απογοητευτούν, επειδή δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν με 
όλες τις υπόλοιπες ομάδες στη φάση των ομίλων 

Το μέγεθος των ομίλων επηρεάζει απευθείας το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του 

τουρνουά. Με την προϋπόθεση ότι κάθε ομάδα πρέπει να παίξει με όλες τις υπόλοιπες ομάδες του 

ομίλου, τότε η φάση των ομίλων θα ολοκληρωθεί σε N -1 γύρους, όπου N είναι ο αριθμός των ομάδων 

στους ομίλους. Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση που οι όμιλοι είναι πολύ μικροί, οι ομάδες 

ενδέχεται να απογοητευτούν από την εμπειρία, επειδή δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν με τους 

περισσότερους διαγωνιζόμενους.  

Οι όμιλοι μπορούν να οριστούν τυχαία ή να σχηματιστούν βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων 

αντιστοίχισης που θα ανακοινωθούν εκ των προτέρων από το διοργανωτή του τουρνουά. Αυτά τα 

κριτήρια συνήθως περιλαμβάνουν τη σχετική κατάταξη των ομάδων σε προηγούμενα τουρνουά (ή σε 

κάποιο προηγούμενο στάδιο του τουρνουά) ή τη συγκριτική αξιολόγηση του βαθμού ικανότητας των 

παικτών (βάσει κάποιου άλλου συστήματος που εφαρμόζεται ήδη πριν από την έναρξη της φάσης των 

ομίλων). 

 


