
Zula Kadınlar Turnuvası Kural Listesi 
 

● Kadınlar Turnuvası 
Kadınlar Turnuvası, Lokum Games tarafından Dünya Kadınlar 
Günü’ne özel olarak düzenlenen bir turnuvadır. Bu kural listesi, 
Kadınlar Turnuvası’nın resmi kural listesidir. Kadınlar Turnuvası’na 
başvuruda bulunan bütün katılımcılar bu kural listesini okuduklarını 
ve kabul ettiklerini beyan eder. 
 

● Katılımcılar 
Kadınlar Turnuvası katılımcı sayısı 200 katılımcı ile sınırlıdır. 
Başvurunu formunu düzgün bir şekilde dolduran katılımcılara 
Kadınlar Turnuvası öncesinde başvuru sırasında kullanılan cep 
telefonu numarasından ulaşılacaktır. Turnuva kaydının başarılı bir 
şekilde tamamlanması için katılımcının aramaya cevap vererek 
turnuvaya katılımını onaylaması gerekmektedir. 
 

● Yaş Kısıtlaması 
Kadınlar Turnuvası’na başvuruda bulunan katılımcılar en az 15 
yaşında olmalıdır. 15 yaşından küçük katılımcılar Kadınlar 
Turnuvası’na kabul edilmeyecektir. 
 

● Katılımcı Bilgileri 
Bütün katılımcılar başvuru formunda istenen bilgileri eksiksiz ve 
doğru bir şekilde doldurmakla yükümlüdür. Turnuva ödüllerinin 
gönderileceği aşamada bu bilgiler kullanılacak olup, yanlış bilgi 
veren kullanıcılara turnuva ödülleri gönderilmeyecektir. 
 

● Oyuncu Hesapları 
Kadınlar Turnuvası’nda kullanılacak olan hesaplar Lokum Games 
tarafından sağlanacaktır. Her katılımcı maç öncesinde takma ad 
değiştirici kullanarak karakter adını kendi karakter adı ile 
değiştirmelidir. 
 



● Turnuva Formatı 
Kadınlar Turnuvası’nda bütün maçlar “Herkes Tek” modunda, 10 
dakika/100 öldürme kuralına göre oynanacaktır. Odada bulunan 
oyuncu sayıları ve üst tura çıkan oyuncu sayısı turnuvaya katılan 
oyuncu sayısına göre değişkenlik gösterebilir. 
 

● Maç Programı 
Kadınlar Turnuvası maç programı anlık olarak Nonstop Zula Espor 
Merkezi’nin ana sahnesinde gösterilecektir. Her katılımcının 
yapılan duyuruları takip ederek maç saatinde turnuva alanında 
hazır olması gerekir. 
 

● Harita Havuzu 
Kadınlar Turnuvası’nda maçlar tur sırasıyla Üsküdar Sokakları, 
Safranbolu ve Favela haritalarında oynanacaktır. 
 

● Ekipmanlar 
Kadınlar Turnuvası’nda bütün katılımcılar kendi ekipmanlarını 
kullanabilir. Kendi ekipmanlarını yanında bulundurmayan 
kullanıcılara Nonstop Zula Espor Merkezi’nde bulunan ekipmanlar 
sağlanacaktır. 
 

● Maç Sırasında Yaşanan Teknik Sorunlar 
Maç sırasında bir katılımcı teknik sorunlar sebebiyle maça 
bağlanamazsa, ilgili maç katılımcının sorunu giderilene kadar 
durdurulur. Katılımcılar teknik sorunlar için ilgili odanın yetkilisi ile 
iletişime geçmelidir. 
 

● İşbirliği 
Turnuva sırasında herhangi bir oyuncu ile işbirliği yapmak yasaktır. 
Maç sırasında herhangi bir oyuncu ile işbirliğine girdiği tespit edilen 
katılımcılar turnuvadan diskalifiye edilecektir. 

 
 

● Fotoğraf Çekimleri 



Zula Kadınlar Turnuvası’nda yer alan katılımcılar, turnuva alanında 
yapılacak olan fotoğraf çekimlerine katılmayı ve gereken 
durumlarda turnuva yöneticileri ile işbirliği yapmayı kabul eder. 

 
● Katılımcı Bilgilerinin Kullanılması 

Lokum Games, Kadınlar Turnuvası’na katılan her oyuncunun 
adı, takma adı, biografik bilgileri, fotoğrafı, sesi, istatistikleri gibi 
bilgileri de içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan bilgileri değiştirme 
ve düzenlemenin yanı sıra reklam, gösteri, tanıtım, pazarlama ve 
ticaret amaçlı faaliyetlerde sınırsız olarak kullanma hakkını saklı 
tutar. 
 

● Kuralların Uygulanması 
Bu kural listesinde yer alan bütün kuralları Lokum Games uygular. 
Bu kuralların yorumunu, turnuvanın planlanmasını da içeren ancak 
bunlarla sınırlı olmayan konularda verilen bütün kararlar tamamen 
turnuva yetkililerin takdirindedir ve turnuva yetkilileri tarafından 
verilen kararlar nihai kararlardır. 
 

● Kural Değişiklikleri 
Lokum Games, Kadınlar Turnuvası Kural Listesi’ni herhangi bir 
zamanda değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Bu kural 
listesinde belirtilmeyen herhangi bir durumun gerçekleşmesi 
halinde konu ile ilgili değerlendirme yapma ve karar verme hakkı 
Lokum Games’e aittir. 
 

● Ödül Havuzu 
Kadınlar Turnuvası’nda 10.000 TL para ödülü dağıtılacaktır. Ödül 
dağılımı aşağıdaki şekildedir: 
 

1. 5.000 TL 
2. 2.500 TL 
3. 1.250 TL 
4. 750 TL 
5. 500 TL 


