
THE 2021 BOLTS CHEL CHALLENGE - EUROPE 
VIRALLISET SÄÄNNÖT  

 
1. KILPAILUUN OSALLISTUMINEN TAI SEN VOITTAMINEN EI EDELLYTÄ OSTOKSIA. 

KYSEESSÄ ON TAITOKILPAILU, EIKÄ VOITON TODENNÄKÖISYYS RIIPU OSTOKSISTA. 
2021 Bolts Chel Challenge - Europe (”Turnaus”) on Electronic Arts -yhtiön NHL® 
21 -videopelin pelaajille järjestettävä e-urheiluturnaus, jossa peliä pelataan PlayStation 4- ja 
PlayStation 5 (”PlayStation”) -konsolilla (”Konsoli”). 
 

2. Turnaus sponsoroi TBSE Esports, LLC (”TBSE”) ja yhdessä sen järjestävät TBSE ja 
Leaguegaming Systems Inc.. (“LG”) (yhdessä “Järjestäjä”). 

 
3. Turnausta tarjotaan vain seuraavissa Euroopan maissa: Ruotsi ja Suomi (”Turnausalue”). 

Turnaus on mitätön turnausalueen ulkopuolella ja siellä, missä se on kielletty. JOS PELAAJAN 
(MÄÄRITELTY ALLA) TODETAAN OLEVAN EI-KELPOISUUSEHDOT TÄYTTÄVÄ TAI 
HÄNEN OSALLISTUMISENSA HYLÄTÄÄN MISSÄ TAHANSA VAIHEESSA (MÄÄRITELTY 
ALLA) TURNAUSTA, HÄN EI VOI JATKA TURNAUKSEN SEURAAVALLE TASOLLE JA 
MIKÄLI SEURAAVA SOVELTUU, HÄN SAATTAA OLLA VELVOLLINEN PALAUTTAMAAN 
MYÖNNETYT JA SAAMANSA PALKINNOT TAI SEN RAHALLISEN ARVON 
KOKONAISUUDESSAAN KOLMENKYMMENEN (30) PÄIVÄN KULUESSA JÄRJESTÄJÄN 
ILMOITUKSESTA. 

 
4. Turnaukseen sovelletaan kaikkia siihen soveltuvia liittovaltio-, osavaltio- ja aluetasoisia sekä 

paikallisia lakeja. Ylläpitäjä on oikeutettu tulkitsemaan näitä virallisia sääntöjä (”Viralliset 
Säännöt”) tarvitsemallaan tavalla – mukaan lukien, mutta ei ainoastaan sääntöjä 
rekisteröitymisestä, pelaamisesta ja muista määräajoista, Finalisteista (määritelty alla) tai 
voittajan määrittelemisestä, palkintorajoituksista ja kelpoisuudesta – kaikki Järjestäjän 
päätökset ovat lopullisia ja sitovia kaikissa turnaukseen liittyvissä seikoissa. Osallistumalla 
sinä (tai vanhempasi/huoltajasi mikäli olet kelpoinen alaikäinen) peruuttamattomasti, täysin ja 
ehdoitta suostut olemaan näiden Virallisten Sääntöjen ja Järjestäjän päätösten sitoma ja 
luovut oikeuksista vedota Virallisten Sääntöjen tai minkään muun Turnaukseen liittyvän 
markkinoinnin tai materiaalin epäselvyyteen siinä rajoissa, kun se on sovellettavan 
lainsäädännön nojalla mahdollista. 

 
YLEISTÄ 
 

5. Turnaus on tarkoitus toteuttaa etäyhteyksin. Finaalitapahtuma lähetetään suorana. 
Finaalitapahtumaan päässeiden Pelaajien on tallennettava kuvaa itsestään ja konsoleistaan 
pelin ja striimin aikana ja/tai toimitettava tiedosto Järjestäjän ohjeiden mukaan. Lisäksi  
Pelaaja sitoutuu tukemaan ja/tai mainostamaan Turnausta osallistumalla sisällön (mukaan 
lukien videot ja muu media) tuotantoon yhteistyössä TBSE:n kanssa. Tärkeä ehto 
osallistumiselle on, että Pelaajat tekevät kohtuullista yhteistyötä ja tekevät kohtuullisesti 
arvioiden tarpeelliset toimet, että TBSE ja/tai sen nimeämät henkilöt voivat järjestää ja 
tallentaa Turnauksen ja isännöidä, mainostaa ja jakaa sitä. Pelaajille voidaan tarjota tarvittavat 
välineet (esimerkiksi verkkokamerat) edellä mainitun yhteydessä. 
 

6. Järjestäjä: LG on yksinomaan vastuussa Verkkokarsintakilpailun järjestämisestä ja ylläpidosta; 
TBSE on yksin vastuussa Finaalitapahtuman järjestämisestä ja ylläpidosta. 

 
 
 



YKSITYISYYS 
 

7. NHL-tahot (määritelty alla), Sony Interactive Entertainment, Inc. (“Sony Interactive”) tai EA 
Sports, Electronic Arts, Inc.:in jaosto (“EA Sports”) eivät millään tavalla sponsoroi, tue, järjestä 
tai ole muussakaan yhteydessä Turnaukseen. Tarjoat tietoa Järjestäjälle, et Sony Interactivelle 
tai EA Sportsille. Sitä informaatiota, mitä tarjoat, käytetään ainoastaan Turnauksen 
järjestämiseen sekä muilla Virallisissa Säännöissä määritetyillä tavoilla. Kysymykset, mitä 
Turnauksesta on, tulee ohjata Järjestäjälle, ei NHL-tahoille, Sony Interactivelle tai EA 
Sportsille. 

 
8. LG kerää sille itselleen ja TBSE tarpeellista tietoa Turnauksen järjestämiseksi, kun Pelaaja 

rekisteröi LG-tilinsä (määritelty alla) ja pelitilinsä (alla). Jokaisesta Pelaajasta kerätty tieto 
jaetaan TBSE kanssa. Rajoittamatta TBSE ja LG:n tietosuojamenettelyjen takaamia oikeuksia 
(alla), TBSE ja LG voivat käyttää informaatiota ottaakseen yhteyttä Pelaajaan Turnauksen 
järjestämiseen liittyvissä asioissa ja tapahtumissa. 

 
9. Osallistumalla Turnaukseen, suostut seuraaviin tietosuojamenettelyihin, joita voidaan aika 

ajoin päivittää ja antaa sovellettavan lainsäädännön vaatimassa laajuudessa suostumuksensa 
siihen, että TBSE ja LG vaihtavat keskenään henkilötietoja Säännöissä kuvatulla tavalla: 

 
a. TBSE/Lightning: Vieraile tässä lukeaksesi TBSE/Lightningin tämän hetkisen 

tietosuojaselosteen (”TBSE tietosuojaseloste”); ja 
 

b. LG: Vieraile tässä lukeaksesi LG:n tämän hetkisen tietosuojaselosteen (”LG:n 
tietosuojaseloste”). 

 
KELPOISUUS 
 

10. Turnaukseen osallistuminen edellyttää, että pelaaja (”Pelaaja”) täyttää seuraavat ehdot 
rekisteröityessään Turnaukseen ja Turnauksen aikana: 
 

a. he ovat täyttäneet kuusitoista (16) vuotta ja heidän laillinen asuinpaikkansa ja fyysinen 
olinpaikkansa sijaitsevat Turnausalueella (määritelty edellä); 

b. heillä on aktiivinen PlayStation®Plus -tili (”Käyttäjätili”) tai pääsy Käyttäjätilille 
PlayStation® Plus -palvelun kautta; 

c. heidän käytössään on PlayStation-Konsoli; 
d. heillä on voimassa oleva ja asianmukaisesti käytetty LG-tili (”LG-tili”) ja pääsy 

internetiin; 
e. heillä on pääsy Discord.com-tilille; ja 
f. he omistavat tai heillä on käytössään EA SPORTS™ NHL®21 -videopelin (”NHL 21”) 

laillinen kappale Konsolia varten. 
 

11. Pelaajat, jotka ovat kuusitoistavuotiaita (16) tai vanhempia mutta kuitenkin alaikäisiä 
asuinpaikkansa lainsäädännön perusteella (yksin ”Alaikäinen”), tarvitsevat vanhempansa tai 
huoltajansa suostumuksen ja heidän tulee pystyä tarjoamaan hyväksyttävä todiste kirjallisesta 
ja allekirjoitetusta suostumuksesta Järjestäjälle sen niin vaatiessa. Alaikäinen Pelaaja, joka ei 
pysty tarjoamaan todistetta suostumuksesta, voidaan hylätä kilpailusta koska tahansa 
Turnauksen aikana. Huomio: oikeustoimikelpoisuuden raja saattaa vaihdella sen 
mukaan, missä asut. On yksinomaisesti vastuullasi määrittää, oletko 
oikeustoimikelpoinen siellä missä asut ja hankkia tarvittava suostumus ja selvitykset 
Järjestäjälle sen niin vaatiessa. Mikäli alaikäinen Pelaaja kutsutaan henkilökohtaista 
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läsnäoloa edellyttäviin tilaisuuksiin (jollaisia ei tällä hetkellä ole tiedossa eikä suunnitteilla), 
Alaikäinen tulee olla vanhempansa tai huoltajansa (”Huoltaja”) seurassa. Mikäli alaikäinen 
Pelaaja voittaa palkinnon (määritelty jäljempänä), se luovutetaan Pelaajan huoltajan nimiin. 
 

12. Järjestäjä suosittelee, että Pelaajalla on voimassa oleva Twitch®-käyttäjänimi ja että Pelaaja 
suoratoistaa omat Pelinsä niiden todentamista varten. Twitchin käyttämiseen pelaamisen 
yhteydessä sovelletaan Twitchin palveluehtoja ja tietosuojaselostetta (Twitch Terms, Twitch 
Privacy Notice). Selvyyden vuoksi todetaan, että Finalisteilla on oltava voimassa oleva Twitch-
käyttäjänimi Finaalitapahtuman suoratoistamista varten. 

 
13. Osallistumiseesi sovelletaan PlayStationin® palveluehtoja ja tietosuojamenettelyjä, jotka on 

julkaissut Sony Interactive. Lisätietoja varten, vieraile sivustolla 
https://www.playstation.com/country-selector/index.html ja valitse asuinmaasi. 

 
14. Peliin osallistumiseen sovelletaan voimassa olevia Discord.comin palveluehtoja ja Discordin 

tietosuojaselostetta. 
 

15. LG-tilin, jonka voit luoda ilmaiseksi seuraavia ohjeita seuraamalla osoitteessa 
https://www.leaguegaming.com/forums/index.php?login/login, tilin luomiseen tai ylläpitoon ei 
kuulu kuluja tai palvelumaksuja. Osallistumalla suostut sitoutumaan LG:n palveluehtoihin 
(https://www.leaguegaming.com/forums/index.php?leaguegaming/league&action=league&pag
e=information&tab=terms_of_service) (”LG-ehdot”) ja LG:n tietosuojaselosteeseen (yllä) 
(yhdessä ”LG:n menettelysäännöt”). 
 

16. Järjestäjä varaa oikeuden koska tahansa Turnauksen aikana hylätä Pelaajan tai Finalistin 
osallistumisen tai kelpoisuuden palkintoihin ja/tai vaatia saatuja palkintoja palautettavaksi, jos 
Järjestäjä päättää sen yksinomaisessa päätösvallassaan, että Pelaajan tai Finalistin LG-tili on 
suljettu tai suljetaan Pelaajan tai Finalistin LG-ehtojen rikkomisen perusteella, mukaan lukien 
a) väärän tiedon antaminen tai ikärajojen tai muiden vastaavien rajoitteiden ohittaminen LG-
tilin luomiseksi, b) muiden LG-pelaajien tai -työntekijöiden häiritseminen; osallistuminen 
epäiltyyn tai vahvistettuun petokseen tai epäreiluun pelaamiseen. Suostut ja tiedostat, että 
kilpailukieltoon/hylättyyn osallistumiseen julistaminen voidaan suorittaa koska tahansa 
Turnauksen aikana, vaikka olisitkin edennyt yhden (1) tai useamman ottelun (yksittäin 
”Ottelu”) tai Tason läpi. 

 
17. Lisäksi Järjestäjä pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan evätä yksittäisen 

Pelaajan rekisteröityminen tai osallistuminen, jos se kohtuullisesti katsoo, että kyseinen 
Pelaaja kohtelee tai on aikaisemmin kohdellut toisia Pelaajia tai henkilöitä tavalla, joka on 
loukkaavaa, vihamielistä, rasistista, uhkaavaa, ahdistelevaa tai muutoin hyökkäävää, ja jos 
Järjestäjä katsoo, että tällainen käytös vaikuttaisi kielteisesti Turnauksen asianmukaiseen 
järjestämiseen tai maineeseen tai minkä tahansa Vastuusta Vapautetun Osapuolen (määritelty 
jäljempänä) liikearvoon tai maineeseen.  

 
18. TBSE, Tampa Bay Sports & Entertainment LLC:n (“TBS Entertainment”), Lightning Hockey 

LP (”Lightning”), Tampa Bay Arena, LLC:n (“Tampa Bay Arena”), VSG Enterprises LLC:n 
(”VSGE”), Vinik Sports Group LLCL:n (”VSG”), LG:n, National Hockey Leaguen (“NHL”), NHL-
tahojen (määritelty alla), EA Sportsin, Sony Interactiven tai minkään muun suoraan 
Turnauksen kehittämiseen tai ylläpitoon liittyvän entiteetin työntekijät, virkailijat tai esimiehet, 
kuten myöskään heidän perheensä jäsenet (puolisot, vanhemmat, sisarukset ja lapset) ja 
kotitaloudet eivät ole kelpoisia osallistumaan tai voittamaan. Termi ”kotitalous” sisältää 
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yhdessä yksittäisessä asunnossa asuvat henkilöt (kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti). Merkitystä 
ei ole sillä, ovatko yhdessä asuvat sukulaisia vai eivät.  
 

19. Järjestäjä varaa oikeuden vaatia ketä tahansa Pelaajaa (mukaan lukien kuka tahansa Finalisti) 
esittämään todisteen siitä, että hän täyttää (tai jatkossakin tulee täyttämään) kaikki yllä 
mainitut osallistumista koskevat kelpoisuusvaatimukset, sulkea pois/hylätä kilpailusta sellaisen 
Pelaajan tai Finalistin joka ei esitä riittävää dokumentaatiota, joka määritellään Järjestäjän 
toimesta sen yksinomaisella harkintavallalla ja koska tahansa turnauksen aikana. 

 
20. Termi ”NHL-tahot” tarkoittaa NHL:ää, NHL Enterprises L.P.:tä, NHL Enterprises Canada, 

L.P.:tä, jokaista NHL Enterprises B.V.:tä, NHL Interactive CyberEnterprises, LLC:tä, National 
Hockey League Foundationia, NHL Foundationia, jokaista NHL:n jäsenyhdistystä, ja jokaisen 
tytäryhtiöitä, sivuliikkeitä, mukaan lukien mikä tahansa taho, joka nyt tai tulevaisuudessa 
kontrolloi, on kontrolloitavana tai yhteisen kontrollin alla NHL:n tai jonkin sen jäsenyhdistyksen 
kanssa, sekä yllä mainittujen tahojen johtajia, esimiehiä, kumppaneita, osakkeenomistajia, 
omistajia ja agentteja. 

KIELITAITOVAATIMUKSET 

21. Kaikki Ottelut ja Finaalitapahtuma juonnetaan, toteutetaan ja lähetetään englanniksi, joten 
Pelaajien on osattava riittävästi englantia voidakseen osallistua kilpailuun. 

 
TURNAUKSEN AIKATAULU  
 

22. Kuten alempana on kuvailtu tarkemmin, seuraavia päivämääriä sovelletaan Turnaukseen. 
Kaikki ajat Virallisissa Säännöissä viittaavat Greenwichin aika (”GMT”), ellei muuten ole 
ilmoitettu. Kaikki päivämäärät, kellonajat ja paikat voivat vaihtua. Jos minkä tahansa 
Turnauksen vaiheen päivämäärään, kellonaikaan ja/tai paikkaan tulee muutoksia, Järjestäjä 
pyrkii kohtuullisissa määrin ilmoittamaan muutoksista Pelaajille vähintään 
seitsemänkymmentäkaksi (72) tuntia ennen kyseistä päivämäärää. Valvojan tietokone on 
turnauksen virallinen ajanmittausväline. 
 

Tapahtuma Alkaa Loppuu Sijainti 

Ilmoittautumisaika 06.05.2021 16:00 GMT 19.05.2021 23:59 GMT Verkossa 

Verkkokarsintakierrokset 22.05.2021 12:00 GMT 23.05.2021 23:59 GMT Verkossa 

Finaalitapahtuma 18.06.2021 18:00 GMT 18.06.2021   Verkossa 

 
PALKINNOT 
 

23. Ensimmäinen Palkinto (1) :  viisituhatta (5000 USD) Yhdysvaltain dollaria (käteisenä tai 

muuten vastaavan suuruisena). Likimääräinen jälleenmyyntiarvo:  viisituhatta (5000 

USD) Yhdysvaltain dollaria.  

 

24. Toinen Palkinto (1): tuhatviisisataa (1500 USD) Yhdysvaltain dollaria (käteisenä tai muuten 
vastaavan suuruisena). Likimääräinen jälleenmyyntiarvo: tuhatviisisataa (1500 USD) 
Yhdysvaltain dollaria. 
 

25. Voittamisen todennäköisyys riippuu Pelaajan taidoista sekä rekisteröityneiden Pelaajien 
lukumäärästä.  



PALKINTORAJOITUKSET 

26. Kaikki palkintojen arvot Virallisissa Säännöissä ovat Yhdysvaltain dollareina.  
 

27. Palkintojen yksityiskohdista päättää TBSE yksinomaisen harkintansa mukaisesti. Jokainen 
palkinto koostuu vain niistä osista, jotka on mainittu kyseisen palkinnon yhteydessä. Finalistit 
ja mahdolliset Huoltajat vastaavat yksin kaikista palkintoon liittyvistä kustannuksista ja 
sivukuluista, joita ei ole nimenomaisesti mainittu edellä. Tämä koskee muun muassa 
sovellettavia paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia veroja (soveltuin osin), arvonlisäveroa, 
muita maksuja ja kuluja sekä internetin käyttökuluja.  

 
28. Jos palkinnon arvo on vähintään 600 Yhdysvaltain dollaria palkinnon voittovuotena, TSBE 

toimittaa palkinnon arvoa vastaavan Yhdysvaltain verohallinnon (”IRS”) Form 1042-
S -lomakkeen voittajalle tai Pelaajalle. Yhdysvaltain lain vaatiessa TBSE pidättää ja tilittää 
IRS:lle verona 30 prosenttia näiden voittajien/Pelaajien saamien maksujen arvioidusta 
bruttovähittäismyyntiarvosta. Voittajien/Pelaajien on toimitettava TBSE:lle IRS:n Form W-8 
BEN -lomake. Voittajien on ilmoitettava TBSE:lle tilitietonsa palkintojen maksua varten. 
Voittavat Pelaajat vastaavat yksin Yhdysvaltain ja paikallisten maiden veroviranomaisille 
toimitettavista veroilmoituksista ja muista asiakirjoista. 

 
29. Kaikki käteispalkinnot on ilmaistu Yhdysvaltain dollareina. Käteispalkinnot maksetaan suoraan 

voittajalle (tai Huoltajansa) eikä millekään kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien mutta ei 
rajoittuen voittajan agentuureihin, agentteihin tai edustajiin. 

 
30. Ei-käteispalkinnot tai palkinnon osat eivät ole vaihdettavissa tai muunnettavissa käteiseksi, 

niitä ei saa myytä, vaihtaa tai huutokaupata, vaan ne täytyy hyväksyä sellaisenaan, ilman 
vaihtoja. Oikeus palkinnon saamiseen ei ole siirrettävissä. Palkinto tai palkinnon osa, jotka 
Finalisti/voittaja ei hyväksy tai käytä, menetetään eikä käteis- tai muita vaihtoja tarjota tai 
hyväksytä, paitsi jos laki niin määrää. Palkintoja ei voi vaihtaa, paitsi TBSE voi 
harkintavallassaan vaihtaa palkinnon tai palkinnon osan samanarvoiseen tai suuremman 
arvoiseen palkintoon, mikäli se katsoo sen tarpeelliseksi. Tämän kaltaiset muutokset 
ilmoitetaan. 

 
31. Palkinnon osat jaetaan voittajille neljänkymmenenviiden (45) päivän sisällä Järjestäjän 

vahvistuksesta. Finalistille/voittajalle voidaan antaa lisäinformaatiota palkinnon jakamisesta 
ilmoituksen yhteydessä. 

 
32. Tarjotut palkinnot annetaan ”sellaisenaan” ilman Järjestävien Tahojen nimenomaisia tai 

konkludenttisia takuita. Hyödykepalkinnoissa ei ole muuta takuuta kuin valmistajan antama 
takuu. Järjestävät Tahot eivät ole myöskään vastuussa tai velvollisia mihinkään palkintoon 
liittyvästä mistään nimenomaisesta tai konkludenttisesta takuusta tai edustamisesta, mukaan 
lukien mutta ei rajoittuen mekaanisesta kunnosta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Muut 
rajoitukset soveltuvat. Vastuusta Vapautetut Osapuolet eivät ole vastuussa siitä, jos Palkintoa 
ei voida myöntää luonnonmullistuksista, sotatoimista, luonnonkatastrofeista, sääilmiöistä, 
terveydenhoidon hätätiloista (esimerkiksi pandemioista) tai terrorismista johtuvien peruutusten, 
viivästysten tai keskeytysten vuoksi. 

OSALLISTUMINEN 

33. Turnaus koostuu kolmesta (3) vaiheesta (yksittäin ”Vaihe”), kuvailtuna tarkemmin alla:  

 



a. Vaihe I: Rekisteröityminen: Osallistumisedellytykset täyttävät henkilöt voivat 

rekisteröityä Pelaajiksi Rekisteröitymisen aikana (määritelty jäljempänä). 

Turnaukseen valitaan Pelaajiksi 256 ensimmäistä ilmoittautunutta, jotka täyttävät 

osallistumisedellytykset. 

 

b. Vaihe II: Verkkokarsintakierros: Verkkokarsintakierroksella jokainen rekisteröitynyt 

Pelaaja pelaa muita samassa lohkossa olevia joukkueita vastaan paras 

yhdestä -periaatteella (best of one, ”BO1”) kaksivaiheisella double 

elimination -karsintaformaatilla (”Peli”). Järjestäjä sijoittaa jokaisen Pelaajan 

sattumanvaraisesti yhteen (1) lohkoon. Jokaisessa lohkossa on 64 Pelaajaa, ja lohkoja 

on yhteensä neljä (4). Jokaisella lohkolla on yksi (1) voittaja (yhdessä ”Finalistit”), ja 

kunkin Lohkon voittaja etenee suorana lähetettävään loppukilpailuun 

(”Finaalitapahtuma”). 

c. Vaihe III: Finaalitapahtuma: Voittajat selviävät suorassa Finaalitapahtumassa, joka 

järjestetään verkossa ja lähetetään suoratoistona TBSE:n Twitch-kanavalla osoitteessa 

https://www.twitch.tv/boltsgamingofficial. Voittaja ja toiseksi sijoittunut Pelaaja selviävät 

Finaalitapahtumassa, jossa jokainen Pelaaja pelaa muita Pelaajia vastaan paras 

kolmesta -periaatteella (best of three, ”BO3”) yksivaiheisella single 

elimination -karsintaformaatilla. 

Vaihe I: Rekisteröitymisvaihe 

34. Rekisteröitymisiä otetaan vastaan 06.05.2021 klo 16.00 GMT ja loppuen 19.05.2021 

klo 23.59 GMT (”Rekisteröitymisvaihe”). 

 

35. Rekisteröityäksesi vieraile sivulla https://www.leaguegaming.com/boltsgaming 

(”Turnaussivusto”) ja kirjaudu sisään tai luo LG-tili itsellesi. Sen jälkeen seuraa ohjeita ja 

täytä virallinen rekisteröitymislomake kaikilla tarvittavilla tiedoilla, joita saattavat olla 

esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ikä tai syntymäaika ja identifioi se Pelitili, 

mitä tulet käyttämään Turnauksessa (”Tarvittavat tiedot”). Tämä on ainoa tapa rekisteröityä. 

Postitse, sähköpostitse, tai muulla tavalla lähetettyjä rekisteröitymisiä ei hyväksytä. 

36. Sinun tulee käyttää samaa Pelitiliä ja LG-tiliä koko Turnauksen ajan. Jonkin muun kuin 
rekisteröityessäsi ilmoittamasi Pelitilin/LG-tilin käyttäminen voi johtaa kilpailusta ulos 
sulkemiseen. Rekisteröitymällä annat Järjestäjälle luvan tarkistaa, että nimesi on rekisteröity 
siihen Pelitiliin/LG-tiliin, jonka ilmoitit rekisteröityessäsi. Jos Järjestäjä ei pysty varmasti 
vahvistamaan, että Pelaajan nimi vastaa Turnaukseen rekisteröityessä ilmoitettua Pelitiliä/LG-
tiliä, Pelaaja suljetaan ulos kilpailusta. 

 
37. TÄRKEÄÄ: DATAN SIIRTOA KOSKEVAT MAKSUT SAATTAVAT SOVELTUA 

MATKAPUHELIMEN KÄYTTÖÖN REKISTERÖITYMISEEN, LANGATON PELVELU EI OLE 
VÄLTTÄMÄTTÄ SAATAVILLA KAIKILLA ALUEILLA. 

 
38. Kaikki rekisteröitymiset tulee olla täysin lähetettyinä ja Järjestäjän tulee olla vastaanottanut ne 

viimeistään 19.05.2021 klo 23.59 GMT. Todiste rekisteröitymisen lähettämisestä ei ole todiste 
siitä, että Järjestäjä on vastaanottanut rekisteröitymisen. Järjestäjä ei hyväksy 
kuvakaappauksia todisteena rekisteröitymisestä. 

 

https://www.twitch.tv/boltsgamingofficial
https://www.leaguegaming.com/boltsgaming


39. Rekisteröitymiset on rajoitettu yhteen (1) per Pelaaja. Ylimääräiset Pelaajan tekemät tai 
Pelaajalle tehdyt rekisteröitymiset ovat peruste kilpailusta ulos sulkemiselle. Robotti-, 
toistavan, automaattisen, ohjelmoidun, mekaanisen, komentosarja-, makro- tai minkään muun 
automatisoidun keinon tai vastaavan ilmoittautumiskeinon tai edustajan (mukaan lukien mutta 
ei rajoittuen kilpailuosallistumispalvelut, useat tai eri sähköpostiosoitteet, väärien 
yhteystietojen antaminen useina tai eri sähköpostiosoitteina, identiteetteinä, rekisteröitymisinä, 
tileinä tai kirjautumisina) kautta tai minkä tahansa muun laitteen tai juonen käyttäminen 
osallistumiseen tai siihen rohkaisemiseen, suoraan tai epäsuorasti, useina tai väärinä 
rekisteröitymisinä on kielletty ja epäillyt tai huomatut rekisteröitymisväärinkäytökset saattavat 
tehdä osasta tai Pelaajan kaikista rekisteröitymisistä mitättömiä Järjestäjän yksinomaisen 
harkintavallan perusteella. Ryhmärekisteröitymiset eivät ole hyväksyttyjä. 

 
40. Rekisteröitymisten tulee olla liitettynä Pelaajan voimassa olevaan LG-tiliin ja 

sähköpostiosoitteeseen. Järjestäjä ei ole vastuussa elektronisista yhteyksistä, jotka eivät 
mene perille johtuen jonkinlaisesta aktiivisesta suodatuksesta tai siitä, ettei laite vastaanota 
push- tai muita ilmoituksia tai asetuksesta, joka estää push- tai muiden ilmoitusten 
vastaanottamisen. Mikäli Finalistin tai voittajan identiteetistä tai kelpoisuudesta on kiistaa LG-
tilin perusteella, rekisteröinti katsotaan olevan tehty tilin virallisen haltijan nimissä. Virallinen 
haltija on LG:n osoittama tilin haltija. Mikäli virallisesta tilinhaltijasta on kiistaa, potentiaalinen 
Finalisti tai voittaja on velvollinen esittämään dokumentit tai todisteet, jotka osoittavat hänen 
olevan virallinen tilin haltija. 

 
41. Pelaajat, jotka eivät onnistu tarjoamaan Tarvittavia Tietoja, voidaan sulkea ulos kilpailusta 

Järjestäjän toimesta ilman erillistä ilmoitusta. Järjestäjä ei ole vastuussa kadonneista, väärään 
paikkaan päätyneistä, perille saattamattomista, sekavista, vääristyneistä, typistetyistä, 
keskeneräisistä, lukukelvottomista, virheellisistä tai mistään syystä myöhässä olevista 
rekisteröitymisistä, jotka ovat kaikki mitättömiä. Järjestäjä varaa oikeuden yksinomaisessa 
harkintavallassaan sulkea kilpailusta ulos koska tahansa minkä tahansa rekisteröitymisen, 
joka ei sen mielestä ole Virallisten Sääntöjen mukainen. Rekisteröitymisistä tulee Järjestäjän 
omaisuutta eikä niitä palauteta tai tunnusteta. 

 
Vaihe II: Verkkokarsintakierros 
 

42. Verkkokarsintakierron alkaa 22.05.2021 klo 12.00 GMT tai kohtuullisen ajan kuluttua sen 
jälkeen ja päättyy kun neljä (4) Finalistia ovat määräytyneet tai 23.05.2021 klo 23.59 GMT, 
kumpi tahansa on ensin. Ottelut kestävät enintään kahdeksan (8) tuntia päivässä eivätkä jatku 
tai 23.05.2021 klo 23.59 GMT jälkeen. 

 
43. Kirjautuminen tapahtumaan: Pelaajan on kirjauduttava sisään vähintään yksi (1) tunti ennen 

jokaisen sarjan alkamista. Pelaaja valitsee sisäänkirjautumisen yhteydessä Turnaussivulla 
Ottelun ja napsauttaa vihreää Check-in-kuvaketta. Myös Pelin pelaaminen katsotaan 
sisäänkirjautumiseksi. 

 
44. Pelaajat ovat yksinomaisessa vastuussa Turnauksen sivuston tarkistamisesta ottaakseen 

selville jokaisen Ottelun alkamisajan ja tiedostavat, että Pelaajat saattavat olla velvollisia 
pelaamaan 22.05.2021 – 23.05.2021, mikäli se on tarpeen rekisteröityneiden pelaajien 
määrän ja Verkkokarsintakierroksen päättämisen johdosta. Mikäli Pelaaja ei onnistu 
ilmoittautumaan ja vahvistamaan osallistumistaan aikataulun mukaiseen Otteluun ajallaan, 
myöhästyminen voi johtaa Ottelusta luopumiseen Pelaajan osalta.  
 



45. Alun ryhmät määritellään sattumanvaraisesti LG:n määritelmän mukaisesti. 
Verkkokarsintakierroksella Ottelut pelataan kaksinkertaisen karsinnan menetelmällä, BO1-
formaatin mukaisesti: 

 
a. Kaikki Pelaajat aloittavat kärjessä tai voittajien luokassa (”Voittajien Luokka”). Kun 

Pelaaja häviää ensimmäisen kerran, hänet siirrettään alempaan luokkaan tai häviäjien 
luokkaan (”Häviäjien Luokka”), missä tämä pelaa Otteluita muita Voittajien tai Häviäjien 
luokassa olevia vastaan. 
 

b. Kun Pelaaja häviää toisen kerran Verkkokarsintakierroksen aikana, Pelaaja karsiutuu 
ulos Turnauksesta. Ottelut jatkuvat Verkkokarsintakierroksella kunnes sekä Voittajien 
että Häviäjien Luokassa on jäljellä molemmissa enää kaksi (2) Pelaajaa tai kunnes kello 
23.05.2021 klo 23.59 GMT, kumpi tahansa on ensin. Nämä neljä (4) Pelaajaa julistetaan 
Finalisteiksi ja he etenevät Finaalitapahtumaan, mutta ovat kuitenkin 
osallistumiskelpoisuuden tarkistamisen alaisia. 

 
46. Järjestäjä voi monitoroida kaikkia Otteluita. Ainoastaan suorat ja kahden osapuolen väliset 

Ottelut, jotka on pelattu Verkkokarsintakierroksella, lasketaan Pelaajan Finaalitapahtuman 
osallistumisen edellytysten hyväksi ja suoritetuksi. Ottelut, joita ei ole pelattu 
Verkkokarsintakierroksen kautta, eivät edistä Pelaajaa kelpoisuutta Finaalitapahtumaan. 
 

47. Alla esitettyjä Ottelukäytäntöjä sovelletaan kaikkiin Verkkokarsintakierroksen aikana pelattuihin 
Otteluihin, ellei toisin ilmoiteta. 

 
Vaihe III: Finaalitapahtuma 
 

48. Jatkoon päässeet neljä (4) Finalistia kohtaavat 18.6.2021 klo 18:00 GMT suorassa 
Finaalitapahtumassa, joka lähetetään suoratoistona TBSE:n Twitch-kanavalla osoitteessa 
https://www.twitch.tv/boltsgamingofficial.  
 

49. Järjestäjä päättää Finaalitapahtuman ryhmät sen yksinomaisen harkintavallan perusteella. 
Ryhmät eivät välttämättä perustu Finalistien sijoituksiin Verkkokarsintakilpailun lopussa. 

 
50. Finaalitapahtuman ottelut pelataan yksinkertaisena karsintana, BO3-pelinä.  Alla esitettyjä 

Ottelukäytäntöjä sovelletaan kaikkiin Finaalitapahtuman aikana pelattuihin Otteluihin, ellei 
toisin ilmoiteta.  

 
51. Riippuen jatkuvan osallistumiskelpoisuuden varmistamisesta ja Virallisten Sääntöjen 

noudattamisesta, paras Finalisti Finaalitapahtuman lopussa julistetaan Ensimmäisen 
Palkinnon voittajaksi, jota seuraa Toisen Palkinnon voittaja. 

TURNAUKSEN ETENEMINEN 

52. Turnauksen eteneminen ja alla olevat tiedot (”Turnauksen eteneminen”) ovat Järjestäjän 
muutettavissa ja yksinomaisessa päätäntävallassa. Oleellisista muutoksista ilmoitetaan 
jokaiselle Pelaajalle tai Finalistille tarpeen vaatiessa. Muutoksista ilmoitetaan Turnauksen 
verkkosivulla niin pian kuin mahdollista. 

 
53. Osallistumalla hyväksyt riitojen ratkaisun Järjestäjän toimesta näiden Virallisten Sääntöjen ja 

muiden sääntöjen sekä turnauksen edetessä eri vaiheissa asetettavien prosessien mukaisesti. 
Järjestäjän päätökset ovat lopullisia ja sitovia kaikilta osin. 

https://www.twitch.tv/boltsgamingofficial


Laitteet 
 

54. PlayStation-Konsolit ovat yksinomaan Turnauksessa ja siihen kuuluvissa otteluissa käytettäviä 
laitteita. Kaikki pelaaminen tapahtuu PlayStation-Konsolilt 
 

55. Ellei jäljempänä toisin todeta, Pelaajien on käytettävä Turnauksessa omia laitteita, 
ohjelmistoja, näyttöjä, kuulokkeita ja muita lisälaitteita ja tarvikkeita Otteluiden koko keston 
ajan. 

 
56. Mikäli pelin edetessä tapahtuu laitteen rikkoutuminen, Pelaaja voi pysäyttää pelin saadakseen 

korvaavan laitteen. Tässä tilanteessa uusi laite tulee saada ja peliin palata viiden (5) minuutin 
kuluessa tai muuten peli menetetään.  

 
Ylläpitäjänä toimiva Pelaaja ja pelin asetukset 
 

57. Ylläpitäjänä toimiva Pelaaja (”Ylläpitäjänä toimiva Pelaaja”) päätetään satunnaisesti jokaisen 
ottelun yhteydessä. Ylläpitäjänä toimiva Pelaaja vastaa Asianmukaisten Peliasetusten (alla) 
asettamisesta ennen jokaisen ottelun alkua. Asianmukaisten Peliasetusten asettamisen 
laiminlyönti johtaa Ylläpitäjänä toimivan Pelaajan hylkäämiseen ja poistamiseen Turnauksesta. 

58. Missä tahansa ottelussa toisiaan vastaan pelaavat Pelaajat voivat keskenään sopia, että 
turnauksen ylläpitää uudelleen edellinen Pelaaja, josta tulee tämän jälkeen uudelleen 
Ylläpitäjänä toimiva Pelaaja. 

 
59. Seuraavat Asianmukaiset Peliasetukset tulee olla käytössä jokaisessa pelattavassa ottelussa 

sekä online-karsintojen että Finaalipelien aikana: 
 

• Game Mode: Online Versus 

• Difficulty: All-Star 

• Period Length: 4 minutes 

• Game Type: Competitive 

• Rules: Custom 

• Fighting: On 

• Penalties: On  

• Injuries: Off  

• Offsides: Delayed 

• Icing: Hybrid Icing 

• Tie Break: Continuous Overtime 

• Control Goalie in Shootout: On 

• Teams: Tampa Bay Lightning current roster 

• Music: Off 

• Announcers: Off 

• Position Lock: Off 
 
Pelinimet/Avatarit 
 

60. Pelaajat ovat vastuussa varmistamaan, että käytössä olevat pelinimet ja avatarit (”Avatarit”) 
ovat (a) yhdenmukaisia yleisen hyvän tavan ja järjestyksen kanssa, (b) eivät halvenna 
Järjestäjää, (c) eivät ole häväitseviä tai loukkaavia, (d) eivätkö loukkaa kolmansien omistus tai 
muita oikeuksia. Pelaajat hyväksyvät, että Avatarit saattavat olla muutosvaatimuksen 
kohteena Järjestäjän päätäntävallan mukaisesti.  



Vaatetus 
61. Finalistien on hyväksytettävä Järjestäjällä kaikki Finaalitapahtumassa käyttämänsä asut, jotka 

näkyvät kuvattaessa, ellei sovellettavasta laista muuta johdu. Järjestäjä voi edellyttää 
Finalisteilta, että nämä käyttävät Finaalitapahtumassa kuvattaessa tiettyä asua. Siinä 
tapauksessa Järjestäjä toimittaa asun. Turnaukseen osallistumalla Finalistit suostuvat 
käyttämään Järjestäjän mahdollisesti osoittamaa asua. 

 
Kolmansien brändien sponsoritoiminta tai promoaminen 
 

62. Pelaajat, Finalistit eivät saa näkyvästi tai julkisesti promotoida tai edustaa kolmansien 

brändejä missään Järjestäjän tilaisuudessa tai turnausten aikana ilman Järjestäjän 

etukäteislupaa.  

Luottamuksellisuus 
 

63. Pelaajat hyväksyvät, että tulosten julkaiseminen tai muu ilmaiseminen ilman Järjestäjän lupaa 
(esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai muuten) ei ole sallittua ennen kuin viimekäteiset 
tulokset on julkaistu Järjestäjän toimesta ja Pelaajat ovat allekirjoittaneet erillisen sitoumuksen 
siitä, että ne täyttävät Pelaajille asetettavat vaatimukset turnauksen jatkamiseksi. 

 
Yhteydet ja valmiudet 
 

64. Jokainen Pelaaja on itse vastuussa varmistamaan oman valmiutensa Ottelujen pelaamiseen 
ennen jokaista online-karsintaottelua tai yksittäistä muuta ottelua. Valmiustilan tarkistaminen 
sisältää muun muassa seuraavat toimenpiteet: (a) vakaan internet-yhteyden saatavuus; (b) 
valmius pysyä yhteydessä omaan Pelitiliin (Game Account); (c) kaikkien tarvittavien laitteiden 
saatavilla oleminen NHL 21-pelin pelaamiseen PlayStation konsolilla; ja (d) oikea-aikainen 
kirjautuminen otteluihin sekä niiden suorittaminen aikataulussa. Edellä sanottujen 
toimenpiteiden laiminlyönti johtaa suorituksen hylkäämiseen. 

 
65. Kirjautuminen Otteluun: Pelaajan on kirjauduttava sisään ja vahvistettava 

osallistumisensa viidentoista (15) minuutin kuluessa kunkin Ottelun ilmoitetusta 
alkamisajankohdasta. Jos Pelaaja ei kirjaudu Otteluun ja vahvista osallistumistaan ajoissa, 
Pelaaja hylätään Ottelusta automaattisesti. Sisäänkirjautumiseksi katsotaan myös tilanne, 
jossa molemmat Pelaajat kohtaavat ja pelaavat kulloinkin kyseessä olevan Pelin. 

 
Pelihuoneen luominen ja aloitus 
 

66. Kahdelle (2) Pelaajalle tarkoitetun pelihuoneen luonnin jälkeen Pelaajien tulee aloittaa ”Online 
Versus”-peli viidentoista (15) minuutin kuluessa. Tämän laiminlöynti johtaa suorituksen 
hylkäämiseen Järjestäjän päätäntävallan mukaisesti näiden sääntöjen puitteissa. 

 
Avun pyytäminen hallinnoijalta 
 

67. Kumpikin Pelaaja voi pyytää Ottelun aikana apua Turnauksen hallinnoijalta (”LG:n 
Hallinnoija”) virallisen LG Discord -sovelluksen (”LG Discord”) ”Help Desk” -kanavalla. Lataa 
kanava käyttöösi näin: 
 

a. Napsauta linkkiä: https://discord.gg/UsnVpeN. 
b. Kirjaudu discord-sovellukseen ja liity LG Discordiin. 
c. Valitse Discordin kanavaryhmistä Bolts Gaming -niminen ryhmä. 

https://discord.gg/UsnVpeN


d. Valitse Bolts Gaming -ryhmän alta Help Desk -kanava. 
e. Lähetä viestisi tälle kanavalle, jossa LG:n Hallinnoija vastaa viestiisi. 

Yhteyksien katkeaminen ja pelin pysäyttäminen 
 

68. Jos Pelaaja poistetaan Pelistä vasten omaa tahtoaan, kyseisen Pelaajan on aloitettava Peli 
uudelleen ja jatkettava pelaamista alkuperäisen Pelin mukaan jäljellä olevassa ajassa. 
Ajanottoon lisätään viisi (5) peliminuuttia, joilla kompensoidaan kolmannen erän aikana pelatut 
minuutit.  
 
Esimerkki: Pelaaja poistuu Pelistä, kun toisesta erästä on jäljellä 10 minuuttia. Peli aloitetaan 
uudelleen. ENSIMMÄINEN erä pelataan kokonaan, minkä jälkeen toisesta erästä pelataan 
vielä 15 peliminuuttia Pelin päättämiseksi.  
 
Esimerkki: Pelaaja poistuu Pelistä, kun ensimmäisestä erästä on jäljellä 10 minuuttia. Peli 
aloitetaan uudelleen. ENSIMMÄINEN ja TOINEN erä pelataan kokonaan, minkä jälkeen 
kolmannesta erästä pelataan vielä 15 peliminuuttia Pelin päättämiseksi.  
 
Esimerkki: Pelaaja poistuu Pelistä, kun kolmannesta erästä on jäljellä 1 minuutti. Peli 
aloitetaan uudelleen. Ensimmäisestä erästä pelataan viisi (5) ensimmäistä peliminuuttia Pelin 
päättämiseksi. 

 
69. Pelaaja ei saa pysäyttää (pause) peliä enempää kuin kaksi (2) kertaa pelin aikana ja pysäytys 

ei saa kestää kauemmin kuin kolmekymmentä (30) sekuntia. Mikäli sääntöä rikotaan, Pelaajan 
tulee ottaa yhteyttä LG Hallinnoijaan ja sääntörikkomus ratkaistaan sääntöjä- ja rikkomuksia 
koskevien ehtojen mukaisesti. 

 
Bugit ja häiriöt  
 

70. Mikäli Pelaaja epäilee pelin aikana bugia tai häiriötä, tulee Pelaajan pelata ottelu kokonaan 
loppuun. Pelaaja voi tämän jälkeen ottaa yhteyttä LG Hallinnoijaan asian selvittämiseksi ja 
tarjota samassa yhteydessä kaikki aineisto (todisteet/dokumentit) yhdessä bugia tai häiriötä 
koskevan selvityksen kanssa. 

 
71. Selvityksen perusteella ja sääntöjä- ja rikkomuksia koskevien ehtojen mukaisesti LG 

Hallinnoija voi edellyttää uuden ottelun pelaamista ja/tai päättää onko rikkomus tapahtunut 
(kuten bugin tai häiriön hyväksikäyttö), joka edellyttää suorituksen tai osallistumisen 
hylkäämistä. Uudelleen pelatun ottelun tulos on lopullinen. 

 
72. Jos teknisiä ongelmia esiintyy, Pelaajien tulisi jatkaa Ottelua normaalisti kunnes ongelmat on 

ratkottu; vakavan teknisen ongelman, verkkoon yhdistämiseen liittyvän vaikeuden tai muun 
ennalta-arvaamattoman olosuhteen kohdalla on Pelaajan velvollisuus ottaa yhteyttä 
Järjestäjään avun saamiseksi. 

 
Otteluiden tulosten raportointi ja erimielisyydet 
 

73. JOKAISEN OTTELUN LOPUKSI MOLEMPIEN PELAAJIEN TULEE OTTAA 
KUVAKAAPPAUKSET (”KUVAKAAPPAUS”) OTTELUN LOPPUTULOKSESTA (”OTTELUN 
LOPPUTULOS”) SAATTAAKSEEN MAHDOLLISEN ERIMIELISYYDEN RATKAISTAVAKSI. 
Mikäli edellä sanottua näyttöä ottelun lopputuloksesta ei ole saatavilla pyynnöstä (kuten alla 
on määritelty), voidaan molemmat Pelaajat tai toinen Pelaajista hylätä. 



74. Ottelun voittanut Pelaaja kirjaa Pelituloksen itse Turnaussivulle, minkä jälkeen Ottelun 
hävinneellä Pelaajalla on kymmenen (10) minuuttia aikaa ilmoittaa olevansa Pelituloksesta eri 
mieltä. Jos hävinnyt Pelaaja ei ilmoita Pelitulosta koskevasta erimielisyydestä kymmenen (10) 
minuutin kuluessa Pelituloksen kirjaamisesta, hävinneen Pelaajan katsotaan hyväksyneen 
Pelituloksen. Jos Pelaaja on Pelituloksesta eri mieltä, Pelaajan on ilmoitettava erimielisyydestä 
LG:n Hallinnoijalle LG Discordin kautta. 

 
HYLKÄYKSET 
 

75. Seuraava menettely on käytössä hylkäyksiä koskeviin tilanteisiin koskien hylkäyksiä 
kokonaisuudessaan tai osittain: 
 

a. Pelaajat: Mikäli Pelaaja hylätään mistä tahansa syystä ennen online-karsintakierrosten 
alkamista, hänet poistetaan rekisteröityjen Pelaajien joukosta. Mikäli Pelaaja hylätään 
sen jälkeen, kun ottelujärjestys on laadittu, kohdellaan ottelujärjestyksen mukaisia 
otteluja ns. ”jäähyväisinä” ja rangaistuksena näitä kohdellaan vastustajan eduksi. 

 
b. Finalistit: Mikäli Finalisti ei täytä häneltä vaadittavia edellytyksiä, kieltäytyy tai on muutoin 

estynyt osallistumasta Finaaliotteluun tai hänen suorituksensa on hylätty ennen 
Finaaliottelua – ja mikäli aikataulu mahdollistaa – Järjestäjä voi valita (mutta hänellä ei 
ole tähän velvollisuutta) uuden korvaavan Finalistin (ks. alla) olemassa olevista 
Pelaajista.  
 

c. Voittaja: Mikäli voittaja ei täytä häneltä vaadittavia edellytyksiä tai hänen suorituksensa 
on hylätty mistä tahansa syystä, Järjestäjä valitsee korvaavan voittajan olemassa 
olevista Pelaajista perustuen heidän sijoitukseensa Online-karsintakierroksen jälkeen. 

 
76. Järjestäjä tiedottaa kaikkia korvaavia Finalisteja ja voittajia, jonka jälkeen näiden tulee 

noudattaa tiedon vastaanottamista ja muita asian vahvista koskevia menettelykäytänteitä sekä 
asetettuja määräaikoja, jotka on asetettu näissä Virallisissa Säännöissä (katso kohta ”Tiedotus 
ja vahvistaminen”).  
 

77. Järjestäjä pidättää oikeuden valita vähemmän Finalisteja kuin alun perin on ilmoitettu, mikäli 
annetussa aikataulussa ei saada tarvittavaa määrää vaaditut edellytykset täyttäviä ja oikeassa 
ajassa annetut menettelykäytänteet noudattaneita rekisteröityneitä Pelaajia. Kaikki ottelut 
Online-karsinta kierroksella tulee olla suoritettuna viimeistään 23.05.2021 klo 23.59 GMT. 

 
SÄÄNNÖT JA LOUKKAUKSET 
 

78. Tässä osiossa esitetään esimerkkejä Virallisia Sääntöjä koskevista loukkauksista sekä niiden 
mahdollisista seuraamuksista. Mikäli Pelaaja epäilee vastapuolen syyllistyneen 
sääntörikkomukseen tai loukkaukseen, tulee hänen ilmoittaa Järjestäjälle asiasta välittömästi 
alla kuvatun menettelyn mukaisesti (katso Loukkausten Raportointi). Loukkausten 
raportoimatta jättäminen katsotaan oikeuksista luopumiseksi. 

 
Kielletyt menettelyt 
 

79. Seuraavat menettelyt on ehdottomasti kielletty minkä tahansa pelin tai ottelun aikana ja 
johtavat suorituksen tai osallistumisen hylkäämiseen ja/tai LG-tilin sulkemiseen: 

 
a. Minkä tahansa ulkoisen koodin tai konekielen käyttö; 



b. NHL 21 tai Pelin toimintaperiaatteiden muuttaminen bugien tai häiriöiden avulla; 
c. Minkä tahansa kolmansien ohjelmiston käyttäminen, joka ei ole hyväksytty Pelissä tai 

NHL 21 Julkaisijan toimesta ja joka antaa Pelaajalle epäoikeutettua etua; 
d. Minkä tahansa kommunikaatiolaitteen käyttö; 
e. Minkä tahansa pelitilin käyttö kisaamiseen, joka ei ole sama kuin rekisteröinnin 

yhteydessä ilmoitettu pelitili, sisältäen vierailijatilit; 
f. Sellaisen NHL 21 peliversion käyttäminen, johon Pelaajalle ei ole oikeutta tai täyttä 

lisenssiä; 
g. Mikä tahansa menettely, joka on suunniteltu tai tarkoitettu antamaan Pelaajalle etua 

toisen Pelaajan kustannuksella (”Huijaaminen”). Huijaaminen sisältää ilman rajoitusta 
muun muassa seuraavat menettelyt: 

i. Salaiset sopimukset tai ottelun lopputuloksen sopiminen i.e. yhden (1) tai 
useamman Pelaajan välillä muiden Pelaajien vahingoksi; 

ii. Hakkerointi tai muutosten tekeminen Peliin tai NHL 21:sta; 
iii. Kiellettyjen joukkueiden, luokan, aseen, välineen tai toimenpiteen käyttö Pelin 

aikana; 
iv. Muita Pelaajia koskevien pelien monitorien ja live-striimin katsominen; 
v. Rajoitettujen laitteiden ja välineiden käyttäminen minkä tahansa ottelun aikana; 
vi. Yhteyden suunniteltu katkaiseminen ennen minkä tahansa ottelun päättymistä 

ennen sen virallista ratkaisua; 
vii. Pelissä olevien bugien, häiriöiden, ja ei-suunniteltujen peli- tai 

ohjelmistopiirteiden hyödyntäminen muiden Pelaajien vahingoksi; 
viii. Tiedostettu häiriöiden tai muiden bugien hyväksikäyttö ohjelmistossa 

 
Rangaistukset 
 

80. Mikäli Järjestäjä havaitsee Pelaajan syyllistyneen mihin tahansa kiellettyyn menettelyyn tai 
johonkin seuraavista menettelyistä, voi Järjestäjä täysin oman harkintansa mukaan antaa 
Pelaajalle varoituksen tai hylätä Pelaajan: 
 

a. Osoittaa sanallista vastustusta sanoin tai teoin toisia Pelaajia tai Järjestäjää kohtaan; 
b. Loukkaa tai herjaa sanoin tai teoin toisia Pelaajia tai Järjestäjää; 
c. Näyttää epäurheilijamaista käytöstä ottelun aikana; 
d. Häiritsee/ärsyttää/trollaa; 
e. Ghostaa (esimerkiksi katsomalla videostriimejä, kun ottelu on käynnissä tai kuuntelee 

live-lähetystä ottelun aikana); 
f. Spämmää; 
g. Harhaanjohtaa live- tai online-hallinnoijaa, sisältäen LG Hallinnoijan; 
h. Tekee muita tekoja tai käyttäytyy tavalla, josta on haittaa tai joka ei sovi Järjestäjän tai 

LG:n brändi-standardeihin. 
 
Loukkauksista raportoiminen 
 

81. Yllä kuvattujen menettelyjen ollessa käsillä, tulee menettelystä raportoida LG Hallinnoijalle 
käyttämällä Moderaattori-painiketta. Raportoinnin yhteydessä tulee esittää asiaa koskeva 
todistusaineisto, kuten video, kuvakaappaus/kuva-aineisto tai muu raportoinnin kohteena 
olevaa toimenpidettä koskeva aineisto. Kaikki raportointi ja raportointia koskeva keskustelu 
tapahtuu englanniksi. 

 



82. Järjestäjä käsittelee raportit tapauskohtaisesti. Mikäli Järjestäjä katsoo loukkauksen 
tapahtuneen, riippuen loukkauksen luonteesta ja vakavuudesta, Järjestäjä antaa Pelaajalle 
rangaistuksen, joka voi olla: 

 
a. Varoitus (koskien vain Pelaajan ensimmäisiä ja vähäisiä loukkauksia); 
b. Loukkaavan Pelaajan (”Loukkaaja”) ottelun tai Pelin menettäminen; 
c. Loukkaajan hylkääminen ja kelpoisuuden menettäminen osallistumisesta turnaukseen 

tai palkintojen saamiseen; 
d. Loukkaajan hylkääminen ja kelpoisuuden menettäminen osallistumisesta tuleviin 

turnauksiin tai tapahtumiin; ja/tai 
e. Loukkaajan LG-tilin sulkeminen ja tilille pääsyn epääminen 

 
83. Järjestäjä pidättää kaikilta osin oikeuden omassa harkintavallassaan tehdä Pelaajien 

menettelyjä koskevia päätöksiä. 
 

84. Pelaaja hyväksyy Järjestäjän päätökset, jotka koskevat näitä Virallisia Sääntöjä, sisältäen 
ehdot ottelujen etenemiseen ja loukkauksiin sekä rangaistuksiin, ja ymmärtää, että ne ovat 
lopullisia eikä niistä voi valittaa. Lisäksi Pelaaja hyväksyy, että päätökset ovat välittömästi 
täytäntöönpantavissa. 

 
TIEDOTUS JA VAHVISTAMINEN 
 

85. Potentiaalisia Finalisteja ja voittajia tiedotetaan alla kuvatun mukaisesti. Edellä sanottuja 
henkilöitä voidaan pyytää esittämään kuvallinen henkilötodistus ja/tai laatimaan ja antamaan 
vakuutus tai selvitys osallistumiskelpoisuusehtojen täyttymisestä, vastuunvapauslauseke, 
julkisia tiedotteita (mikäli niillä on juridinen merkitys), verotuslomakkeita tai muita juridisia 
asiakirjoja (yhdessä ”Vahvistamista koskeva aineisto”) Järjestäjälle. Vahvistamista 
koskevan aineiston antaminen voi olla ehtona palkintojen vastaanottamiselle, ja soveltuvin 
osin ehtona kelpoisuudelle osallistus otteluun/turnaukseen, kuten alla on tarkemmin määritelty. 
Järjestäjä voi harkintavaltansa mukaan hyväksyä Vahvistamista koskevan aineiston 
toimittamisen sähköpostin välityksellä. Kaikki näissä suomen kielisissä ehdoissa esitetyt ajat ja 
määräpäivät tulee tarkistaa englannin kielisistä ehdoista. Ristiriidoissa englannin kieliset ehdot 
ovat määräävät. Pelaajat ovat velvollisia huolehtimaan aikaerosta aiheutuvasta mahdollisesta 
erosta suhteessa oman Alueensa aikaan.   

 
Finalisteja koskevat määräpäivät 
 

86. Järjestäjä voi ottaa yhteyttää jokaiseen potentiaaliseen Finalistiin puhelimitse, sähköpostilla 
ja/tai pelissä käyttäen hyväksi Finalistin sille antamia tietoja ilmoittautumisen yhteydessä LG-
tilille. Jokainen Pelaaja on itse täysin vastuussa siitä, että hänen LG-tilille tarjoamansa tiedot 
ovat ajantasaisia ja oikein. 
 

87. Jokaisen Finalistin (tai Alaikäisen Pelaajan Huoltajan) tulee vastata Järjestäjälle 
neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluessa alkuperäisestä ilmoituksesta ja vaadittaessa 
allekirjoitettava ja palautettava Järjestäjälle tarvittavat Vahvistusasiakirjat 
neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluessa alkuperäisestä ilmoituksesta. Finalistit 
saavat suoratoistoa ja laitteita koskevat ohjeet ja tiedot Finaalitapahtuman yhteydessä. 

 
88. Korvaavat Finalistit: Mikäli mahdollista alkuperäistä Finalistia (a) ei saada tavoitettua suoraa, 

tai hän ei vastaa yhteydenottoon Järjestäjälle edellä määriteltyjä aikoja noudattaen, (b) ei täytä 
kelpoisuutta koskevia ehtoja tai osallistumisen vahvistamista koskevia vaatimuksia, (c) 



kieltäytyy tai on estynyt osallistumasta Finaalitilaisuuteen tai (d) on muuten katsottava 
estyneeksi, voi Järjestäjä oman harkintavaltansa mukaan valita korvaavan Finalistin edellä 
sanottuja ehtoja ja menettelyjä noudattaen niin pian kuin on käytännössä mahdollista 
alkuperäisen Finalistin osallistumisen hylkäämisen jälkeen. 

 
89. Vaihtoehtoisen Finalistin tulee täyttää kaikki kelpoisuutta koskevat ehdot ja muut näissä 

Virallisissa Säännöissä luetellut ehdot sekä lisäksi hänen tulee noudattaa edellä sanottuja 
vastausaikaa ja tarvittavien asiakirjojen toimittamista koskevia määräaikoja tai ne tulee 
suorittaa nämä viimeistään 17.00 GMT 31.05.2021 mennessä (riippuen siitä, kumpi näistä on 
aikaisempi). Mikäli aikataulu mahdollistaa, Järjestäjä yrittää tavoittaa enintään neljä (4) 
vaihtoehtoista finalistia kutakin finaalipaikkaa kohden. 

 
90. Mikäli Järjestäjä ei kykene varmistamaan Finalistia neljän (4) vaihtoehtoisen finalistin 

tavoittamisyrityksen jälkeen tai sillä ei ole tarpeeksi aikaa vaihtoehtoisten finalistien 
tavoittamiseen, Järjestäjä ei yritä tavoittaa vaihtoehtoisia finalisteja tämän jälkeen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että finalistien määrä on pienempi eikä Finalisteille varattuja palkintoja 
luovuteta. 

 
Voittajia koskevat määräpäivät 
 

91. Mahdollisia voittajia tiedotetaan Finaaliottelun jälkeen. Jokaisen voittajan on vastattava 
alkuperäiseen yhteydenottoon neljän kymmenen kahdeksan (48) tunnin kuluessa ja 
tarvittaessa (tai mikäli Finalisti on alaikäinen, hänen vanhempansa/juridisen huoltajan) laatia ja 
palauttaa tarvittava Vahvista koskeva lisäaineisto Järjestäjälle kolmen (3) päivän kuluttua 
ensimmäisestä yhteydenotosta. 

 
92. Mikäli mahdollista alkuperäistä voittajaa (a) ei saada tavoitettua suoraa, tai hän ei vastaa 

yhteydenottoon Järjestäjälle edellä määriteltyjä aikoja noudattaen, (b) ei täytä kelpoisuutta 
koskevia ehtoja tai osallistumisen vahvistamista koskevia vaatimuksia, (c) kieltäytyy 
vastaanottamasta palkintoa tai (d) on muuten katsottava estyneeksi, voi Järjestäjä oman 
harkintavaltansa mukaan valita korvaavan voittajan edellä sanottuja ehtoja ja menettelyjä 
noudattaen niin pian kuin on käytännössä mahdollista alkuperäisen voittajan hylkäämisen 
jälkeen. 

 
93. Varavoittajat: Varavoittajien tulee täyttää kaikki näissä Virallisissa säännöissä esitetyt, 

voittajaa koskevat ehdot ja kriteerit. Heidän on vastattava ensimmäiseen yhteydenottoon ja 
toimitettava kaikki vaaditut Todentamisasiakirjat yllä mainittujen määräaikojen puitteissa. Jos 
Valvoja ei pysty toteamaan ketään kilpailussa mukana olevista finalisteista voittajaksi, ei 
voittajan selvittämiseksi järjestetä lisätoimenpiteitä, vaan palkinto jätetään jakamatta. 

 
94. Järjestäjä voi oman harkintavaltansa mukaisesti julkaista vahvistettujen Finalistien ja voittajien 

nimet Turnauksen virallisilla sivuilla ja/tai millä tahansa TBSE:in ja Lightning:in ja LG:n 
verkkosivuilla mukaan lukien sivut: http://www.tampabaylightning.com ja 
https://www.leaguegaming.com, ja millä tahansa TBSE:in Lighting:in ja LG:n sosiaalisen 
median sivulla tai kanavalla. Mikäli näissä Virallisissa Säännöissä tai sovellettavasti 
lainsäädännöstä muuta johdu, Järjestäjä ei ole velvollinen kommentoimaan tai 
keskustelemaan otteluita ja kisoja koskevia tuloksia. 

 
95. Suorittaessaan palkinnon, TBSE:in katsotaan antaneen palkinnon Finalistille/Voittajalle ja 

tämä Finalisti/voittaja ottaa täyden vastuun palkinnosta. 
 

https://www.leaguegaming.com/


JULKISUUS 
 

96. ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, OSALLISTUMALLA TÄHÄN 
TURNAUKSEEN PELAAJA ANTAA LUVAN SIIHEN, ETTÄ LIGHTNING, TBSE, LG JA 
NIIDEN LÄHEISYHTEISÖT, AGENTIT TAI ULKOPUOLISET KUMPPANIT VOIVAT 
TURNAUKSEN YHTEYDESSÄ KÄYTTÄÄ PELAAJAN NIMEÄ, AVATARTA, PELAAJANIMEÄ, 
LEMPINIMEÄ, HÄNEN KUVAANSA, ÄÄNTÄÄN TAI MIELIPITEITÄÄN, TIETOA HÄNEN 
KOTIPAIKASTAAN, HÄNEN PELITALLENTEITAAN (ESIMERKIKSI SUORATOISTETUSTA, 
SUORANA LÄHETETYSTÄ TAI TALLENNETUSTA PELISTÄ) SEKÄ TIETOJA HÄNEN 
TAUSTASTAAN JA/TAI PALKINNOSTAAN MARKKINOINTITARKOITUKSIIN TAI MUIHIN 
TARKOITUKSIIN ERI PUOLILLA MAAILMAA MISSÄ TAHANSA NYT TUNNETUISSA TAI 
MYÖHEMMIN KEHITETTÄVISSÄ KANAVISSA INTERNET MUKAAN LUETTUNA 
RAJOITUKSETTA JA ILMAN ERILLISTÄ MAKSUA, ILMOITUSTA, TARKISTUSTA TAI 
LUPAA. Pelaaja (tai Alaikäisen Pelaajan Huoltaja) sitoutuu myös pyydettäessä 
allekirjoittamaan TBSE:n edellyttämät asiakirjat, joita tämä suostumus edellyttää.  
 

97. PELAAJA ON TIETOINEN, ETTÄ LIGTHNING, TBSE JA LGE JA/TAI NIIDEN AGENTIT 
NAUHOITTAVAT, VALOKUVAAVAT JA MUULLA TAVOIN TALLENTAVAT TURNAUKSEN 
KOKONAAN TAI OSITTAIN (”TALLENTEET”). PELAAJA SITOUTUU JA SUOSTUU SIIHEN, 
ETTÄ OSAPUOLET SOPIVAT KESKENÄÄN TBSE:N OMISTAVAN TALLENTEET SEKÄ 
KAIKEN PELAAJAN TBSE:LLE, LG:LLE JA/TAI NIIDEN AGENTEILLE TURNAUKSEN 
YHTEYDESSÄ LUOVUTTAMAN AINEISTON (”AINEISTO”), MUKAAN LUETTUINA SITÄ 
KOSKEVAT TEKIJÄNOIKEUDET, TAVARAMERKIT JA MUUT OIKEUDET, JA ETTÄ 
TBSE:LLÄ SEKÄ SEN TOIMINNAN JATKAJILLA, SIIRRONSAAJILLA JA 
LISENSSINSAAJILLA ON OIKEUS MUOKATA, HYÖDYNTÄÄ, SOVITTAA, ALILISENSOIDA, 
JAELLA JA JULKAISTA TALLENTEITA JA AINEISTOA, LUODA NIISTÄ 
JOHDANNAISTEOKSIA, KOPIOIDA JA TALLENTAA NIITÄ, KÄYTTÄÄ NIITÄ 
TIETOKONEELLA JA MUILLA TIETOJENKÄSITTELYLAITTEILLA (KUTEN 
MATKAPUHELIMILLA, ÄLYPUHELIMILLA, TABLETTITIETOKONEILLA, E-PADEILLA TAI E-
LUKULAITTEILLA), KÄYTTÄÄ, TARJOTA JA JAELLA NIITÄ KAIKILLA TUNNETUILLA JA 
TUNTEMATTOMILLA TIEDONSIIRTOKEINOILLA JA SAATTAA NIITÄ JULKISESTI 
SAATAVILLE KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN JA YHDISTETTYNÄ MUUHUN 
MATERIAALIIN MILLÄ TAHANSA MARKKINOINTI- TAI KAUPANKÄYNTITARKOITUKSIIN 
TAI KAUPALLISIIN TAI MUIHIN TARKOITUKSIIN MISSÄ TAHANSA NYT TUNNETUISSA 
TAI MYÖHEMMIN KEHITETTÄVISSÄ KANAVISSA ERI PUOLILLA MAAILMAA 
RAJOITTAMATTOMAN AJAN JA, ELLEI SOVELLETTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 
MUUTA JOHDU, ILMAN ERILLISTÄ MAKSUA TAI VASTIKETTA, ILMOITUSTA TAI LUPAA. 
VASTUUSTA VAPAUTETUILLE OSAPUOLILLE EI AIHEUDU MINKÄÄNLAISTA 
KORVAUSVELVOLLISUUTTA SILTÄ OSIN KUIN VASTUUSTA VAPAUTETUT OSAPUOLET 
PÄÄTTÄVÄT OLLA KÄYTTÄMÄTTÄ NÄIDEN MUKAISIA OIKEUKSIAAN. Tämän kappaleen 
määräyksistä huolimatta Pelaajalta voidaan edellyttää vakuutuksen allekirjoittamista edellä 
sanotun vahvistamiseksi. 
 

98. Pelaajien on annettava tietojensa julkistamista koskeva vakuutus, jolla Pelaaja antaa luvan 
siihen, että TBSE, LG ja niiden läheisyhteisöt, agentit tai ulkopuoliset kumppanit voivat 
Turnauksen yhteydessä käyttää Pelaajan nimeä, pelaajanimeä, lempinimeä, hänen kuvaansa, 
ääntään tai mielipiteitään, tietoa hänen kotipaikastaan, hänen pelitallenteitaan (esimerkiksi 
suoratoistetusta, suorana lähetetystä tai tallennetusta pelistä) sekä tietoja hänen taustastaan 
ja/tai palkinnostaan markkinointitarkoituksiin tai muihin tarkoituksiin eri puolilla maailmaa missä 
tahansa nyt tunnetuissa tai myöhemmin kehitettävissä kanavissa internet mukaan luettuna 
rajoituksetta ja ilman erillistä maksua, ilmoitusta, tarkistusta tai lupaa. 



99. Pelaaja korvaa Vastuusta Vapautetuille Osapuolille sekä TBSE:n ja/tai LG:n lisenssinsaajille 
kaikki vaatimukset, vahingot, vastuut ja kustannukset (kohtuulliset asianajokulut mukaan 
luettuina), jotka aiheutuvat näiden ehtojen rikkomisesta. 

 
VASTUUNRAJOITUS, KORVAUSVELVOLLISUUS, EI TAKUITA 
 

100. Termi ” Vapautetuille Osapuolille” viittaa yhteisesti Lightningiin, LG:hen, TBSE:hen, TBS 
Entertainment:hen, Tampa Bay Arenaan, VSGE:hen, VSG:hen, JV Hockey Ventures LLC:hen 
(”JVHV”), TBSE Enterprises LLC:hen (”TBSE Enterprises”), Lightning Hockey GP LLC:hen 
(”Lightning GP”), Tampa Bay Entertainment Properties, LLC:hen (”TBEP”), Sony 
Interactiveen, EA Sportsiin, NHL-tahoihin, mihin tahansa muuhun yritykseen joka on mukana 
Turnauksen kehittämisessä tai järjestämisessä sekä niiden emoyhtiöihin, tytäryhtiöihin, 
sivuliikkeisiin, edustajiin, konsultteihin, sopimuskumppaneihin, lainopillisiin neuvojiin, 
mainostamiseen, tiedotusasioihin, promootioihin, toimeenpano- ja mainostoimistoihin, 
franchise-oikeuden haltijoihin, promoottoreihin, palkintojen toimittajiin, internetsivujen tarjoajiin, 
sivustojen ylläpitäjiin sekä niiden johtajiin, esimiehiin, työntekijöihin, vapaaehtoiset, edustajiin, 
agentteihin sekä muuten yhteydessä oleviin henkilöihin. 
 

101. Pelaamalla, ottamalla vastaan palkinnon tai muuten osallistumalla Turnaukseen Pelaaja (tai 
Alaikäisen Pelaajan Huoltaja) hyväksyy, että Vastuusta Vapautetut Osapuolet (määritelty 
edellä) eivät vastaa a) virheellisestä tai paikkansapitämättömästä tiedosta, joka johtuu 
Pelaajista, painovirheistä tai Turnaukseen liittyvistä tai siinä käytettävistä laitteista tai 
ohjelmakoodista, b) teknisistä ongelmista tai vioista, kuten puhelinverkon, laitteiden, 
ohjelmiston tai internetin toimintahäiriöstä tai katkoksesta, c) luvattomasta puuttumisesta 
Turnaukseen tai ilmoittautumismenettelyyn, d) Turnauksen hallinnossa tai pelien tai 
rekisteröitymisten käsittelyssä tapahtuvasta teknisestä tai inhimillisestä virheestä, e) robotin, 
automatisoidun laitteen/tietokoneohjelman tai muun ei-inhimillisen mekanismin, yksikön tai 
laitteen avulla ilmoitetusta pelistä, f) ilmoitetut rajat ylittävästä pelistä, g) teknisestä virheestä 
tai inhimillisestä erehdyksestä pelien ja/tai pistepörssien laatimisessa, lähettämisessä, 
osoittamisessa tai käsittelyssä Turnauksen aikana, mukaan luettuina tekniset virheet tai 
inhimilliset erehdykset sosiaalisen median palveluissa, Turnauksen verkkosivustolla tai 
verkkosivuston isännöinnissä, h) pelistä, palkintoa koskevasta pyynnöstä tai ilmoituksesta, 
joka jää saapumatta perille lähetysvirheen, teknisen virheen, tietokonevirheen tai inhimillisen 
erehdyksen vuoksi, mukaan luettuina pelit, palkintoa koskevat pyynnöt ja ilmoitukset, jotka 
viivästyvät, päätyvät väärään osoitteeseen tai jäävät lähettämättä verkon, palvelimen, 
verkkopalveluntarjoajan, verkkosivuston, tietokoneen, internetyhteyden, mobiililaitteen, 
sosiaalisen median palvelun tai muun Turnauksen yhteydessä käytetyn laitteen tai yhteyden 
saatavuusongelmien, toimintahäiriöiden tai käyttöongelmien vuoksi, i) Pelaajan tai alaikäisen 
Pelaajan huoltajan tietojen muutoksesta, joka vaikuttaa yhteydenpitoon Pelaajan tai tämän 
huoltajan kanssa, j) Turnauksen markkinointimateriaalin kirjoitus- tai painovirheestä, k) 
palkinnon osia tarjoavien yhtiöiden tai muiden tahojen peruutuksista tai viivästyksistä, joihin 
Vastuusta Vapautetut Osapuolet eivät voi vaikuttaa, l) Turnauksen keskeytyksestä, 
lykkäyksestä tai peruutuksesta, m) Pelaajien tietoja koskevasta inhimillisestä erehdyksestä tai 
tietojen virheellisestä merkinnästä, n) Vastuusta Vapautettujen Osapuolten tai Pelaajan 
tietokoneen suorakäyttöjärjestelmän, tietokoneen päiväysmekanismin, tietokonelaitteiden, 
ohjelmiston, sosiaalisen median palvelun tai verkkopalveluntarjoajan teknisistä häiriöistä, o) 
Turnauksen, Turnaukseen liittyvien verkkosivustojen (Turnaussivu mukaan luettuna), 
sosiaalisen median palveluiden tai internetissä käytettävien verkkopalveluiden katkoksesta tai 
käytön estymisestä, joka johtuu laitteiden tai ohjelmistojen yhteensopivuusongelmista, p) 
Pelaajan (tai kolmannen osapuolen) tietokoneelle ja/tai sen sisällölle aiheutuvasta vahingosta, 
joka johtuu Turnauksesta tai sen osasta tai liittyy siihen, q) tiedonsiirtojen häviämisestä tai 



viivästyksestä, puutteista, keskeytyksistä tai virheistä ja/tai r) muista virheistä ja vioista, vaikka 
ne johtuisivat Vastuusta Vapautettujen Osapuolten laiminlyönnistä. Vastuunrajoitus ei 
kuitenkaan koske Järjestäjän törkeästä laiminlyönnistä tai tahallisuudesta johtuvaa 
vahinkoa tai Pelaajalle aiheutuvaa henkilövahinkoa tai ellei lainsäädännöstä muuta 
johdu. 
 

102. VAPAUTETUT OSAPUOLET NIMENOMAISESTI KIELTÄYTYVÄT KAIKISTA JA 
KAIKENLAISISTA VASTUISTA JA TAKUISTA (NIMENOMAISET, KONKLUDENTTISET, 
LAKIMÄÄRÄISET JA MUUT) MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN ASETETUT 
VAKUUDET JA VASTUUT KAUPPIASTOIMINTAAN, TOIMINTAAN JOTAKIN TIETTYÄ 
TARKOITUSTA VARTEN JA EI-LOUKKAUKSET. VAPAUTETUN OSAPUOLEN  EIVÄT OLE 
VELVOLLISIA TAI VASTUUSSA NIISTÄ TAKUISTA TAI VASTUISTA, JOITA MAINOSTAJAT, 
KUMPPANIT, VALMISTAJAT TAI HANKKIJAT OVAT ANTANEET, MUKAAN LUKIEN NE, 
JOTKA LIITTYVÄT PALKINTOIHIN, KUITENKIN SILLÄ VARAUKSELLA, ETTEI YKSIKÄÄN 
VAPAUTETTUJEN TAHOJEN JÄSEN OLE TOIMINUT TAHALLISESTI TAI TÖRKEÄN 
HUOLIMATTOMASTI. MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VAPAUTETUTTUJA TAHOJA EI VOIDA 
PITÄÄ VASTUULLISINA INFORMAATION JA/TAI TARJOTTUJEN JA/TAI TURNAUKSEN 
KAUTTA SAATAVILLE LAITETTUJEN TUOTTEIDEN KÄYTÖSTÄ TAI VIRHEISTÄ TAI 
POIKKEAVUUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT TAHATTOMASTA TAI VIRHEELLISESTÄ 
OSALLISTUMISESTA, PALKINNOSTA TAI MUUSTA VIRALLISTEN SÄÄNTÖJEN 
HYÖDYSTÄ, SILLÄ VARAUKSELLA, ETTEI YKSIKÄÄN VAPAUTETTUJEN TAHOJEN 
JÄSEN OLE TOIMINUT TAHALLISESTI TAI TÖRKEÄN HUOLIMATTOMASTI. 
VAPAUTETUN OSAPUOLEN EIVÄT TARJOA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA 
SIITÄ, ETTÄ TURNAUS TAI SIIHEN LIITTYVÄT NETTISIVUT TOIMIVAT 
KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEITTÄ EIVÄTKÄ MYÖSKÄÄN TAKAA MINKÄÄN 
TURNAUKSEN KAUTTA SAADUN TIEDON TÄSMÄLLISYYTTÄ TAI LUOTETTAVUUTTA. 

 
103. Pelaamalla, ottamalla vastaan palkinnon tai muuten osallistumalla Turnaukseen Pelaaja (tai 

Alaikäisen Pelaajan Huoltaja) vapauttaa vastuusta kaikki Vastuusta Vapautetut Osapuolet ja 
sitoutuu korvaamaan niiden puolesta kaikki vahingot, korvausvaatimukset ja kustannukset 
(mukaan luettuina kohtuulliset asianajokulut) (kaikki yhdessä ”Vahingot”), jotka aiheutuvat 
Pelaajan sääntöjen nojalla antamien vakuutusten tai sitoumusten rikkomisesta tai väitetystä 
rikkomisesta. Pelaaja sitoutuu lisäksi korvaamaan Vastuusta Vapautetuille Osapuolille kaikki 
Vahingot, jotka liittyvät a) Turnaukseen tai sen osaan, kuten Turnaukseen osallistumiseen, b) 
Palkinnon, matkapaketin (vain soveltuvin osin) tai niiden osan toimittamiseen, hallussapitoon, 
vastaanottamiseen ja/tai käyttöön tai väärinkäyttöön tai c) Turnaukseen tai Palkintoon 
liittyvään toimintaan, mukaan luettuina Vahingot, jotka aiheutuvat kokonaan tai osittain i) 
Vastuusta Vapautettujen Osapuolten, niiden ulkopuolisten alihankkijoiden tai muiden kuin 
Vastuusta Vapautettujen Osapuolten työntekijöiden virheellisestä, huolimattomasta tai 
luvattomasta teosta tai laiminlyönnistä tai ii) muusta syystä, olosuhteesta tai tapahtumasta, 
johon Vastuusta Vapautetut Osapuolet eivät voi vaikuttaa. Pelaaja sitoutuu korvaamaan 
Vastuusta Vapautetuille Osapuolille kaikki Vahingot, joita niille saattaa aiheutua Pelaajan 
tuottamuksellisesta toiminnasta. Osallistumalla Turnaukseen Pelaaja hyväksyy, että Vastuusta 
Vapautetut Osapuolet eivät vastaa vahingoista (henkilövahinkoa tai kuolemantapausta lukuun 
ottamatta) eivätkä välittömistä, välillisistä, satunnaisista tai seurannaisista henkilö- tai 
esinevahingoista aiheutuvista vahingonkorvauksista taikka rangaistusluonteisista 
vahingonkorvauksista, joita mahdollisesti aiheutuu Turnaukseen liittyvällä verkkosivustolla 
vierailusta, tällaisen sivuston käytöstä tai tällaisella sivustolla olevan aineiston lataamisesta 
ja/tai ladatun aineiston tulostamisesta, edellyttäen kuitenkin, ettei Vastuusta Vapautettu 
Osapuoli ole toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. 



104.  Jos jonkin henkilön tekemä kirjaus vahvistetaan mistä tahansa syystä virheellisesti 
poistetuksi, kadonneeksi tai muutoin tuhoutuneeksi tai korruptoituneeksi, kyseisen henkilön 
ainoana oikeuskeinona on tehdä uusi kirjaus, mikäli se on mahdollista. 

 
105. ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, PELAAMALLA, 

OTTAMALLA VASTAAN PALKINNON TAI MUUTEN OSALLISTUMALLA TURNAUKSEEN 
PELAAJA (TAI ALAIKÄISEN PELAAJAN HUOLTAJA) HYVÄKSYY, ETTÄ (A) 
TURNAUKSESTA TAI PALKINNOISTA AIHEUTUVAT TAI NIIHIN LIITTYVÄT RIIDAT, 
KANTEET JA KANNEPERUSTEET RATKAISTAAN TAPAUSKOHTAISESTI ILMAN 
RYHMÄKANNEMENETTELYÄ, B) KANTEET, TUOMIOT JA KORVAUKSET RAJOITTUVAT 
TOTEUTUNEISIIN JUOKSEVIIN KULUIHIN TURNAUKSEN 
OSALLISTUMISKUSTANNUKSET MUKAAN LUETTUINA MUTTA ILMAN 
ASIANAJOKULUJA TAI MUITA KANTEEN NOSTAMISEEN LIITTYVIÄ KULUJA, JA C) 
PELAAJALLE EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA MAKSETA KORVAUSTA VÄLILLISISTÄ, 
SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA TAIKKA 
RANGAISTUSLUONTEISIA TAI MUITA VAHINGONKORVAUKSIA LUKUUN OTTAMATTA 
TOTEUTUNEITA JUOKSEVIA KULUJA, JA PELAAJA LUOPUU OIKEUDESTAAN VAATIA 
KORVAUSTA TÄLLAISISTA VAHINGOISTA JA VAATIA KORVAUSTEN 
MONINKERTAISTAMISTA TAI MUUTA KOROTTAMISTA. 

 
MUUT EHDOT 
 

106. Järjestäjä varaa oikeuden perua, keskeyttää tai päättää Turnauksen, tai jonkin osan siitä, 
mikäli Järjestäjän oman harkinnan mukaan Turnauksen turvallisuus, ylläpito, 
oikeudenmukaisuus ja/tai operointi on korruptoitunut tai heikentynyt jonkin luvattoman 
väliintulon, verkkovian, tiedontallennusvirheen, tietoliikennevian, säännönmukaisen 
kunnossapidon, virhetoiminnon tai jonkin muun Järjestäjästä johtumattoman syyn vuoksi. 
Tällaisessa tilanteessa Järjestäjä ilmoittaa tästä Turnauksen verkkosivulla ja, oman 
harkintansa mukaan mitätöi kaikki epäilyttävät rekisteröinnit tai pelit ja (a) muokkaa tai 
lakkauttaa Turnauksen osoittaen häiriön ja aloittaa uuden Turnauksen tavalla, joka parhaiten 
noudattaa näiden Virallisten Sääntöjen henkeä, tai (b) valitsee Finalistit ja/tai voittajat kaikista 
ei-mitätöidyistä rekisteröinneistä, jotka on tehty ennen Turnauksen keskeyttämistä, 
peruuttamista tai päättämistä, yllä olevien valintakriteerien mukaisesti tai tavalla, jonka 
Järjestäjä oman harkintansa mukaan katsoo tilanteessa reiluksi tai sopivaksi. 

 
107. Järjestäjä varaa oikeuden jäävätä kenet tahansa henkilön osallistumasta jatkossa 

Turnaukseen, mikäli Järjestäjä katsoo oman harkintansa mukaan, että henkilö (a) on yrittänyt 
vilppiä kirjautuessaan Turnaukseen tai missä tahansa muussa vaiheessa Turnausta; (b) on 
käyttänyt tai yrittänyt käyttää hyväkseen ohjelman virhettä tai ongelmaa; (c) on aiheuttanut 
toisen Pelaajan putoamisen tai yhteyden katkeamisen Ottelun pelaamisen aikana; (d) on 
toistuvasti jättänyt huomioimatta tai yrittänyt kiertää näitä Virallisia Sääntöjä, tai (e) on toiminut 
Järjestäjää tai toista Pelaajaa tai osallistujaa kohtaan epäreilulla, kohtuuttomalla, tahallaan 
häiritsevällä, uhkaavalla, keskeyttävällä tai ahdistelevalla tavalla. Yritys rekisteröityä tai 
osallistua yli säännöissä sallitun määrän mukaan lukien myös kiellettyjen laitteiden tai 
tekniikan käyttö katsotaan vilpiksi. 

 
108. Järjestäjän epäonnistuminen Virallisten Sääntöjen valvomisessa ei muodosta erivapautta 

sääntöjen noudattamisesta ja sitovuudesta. Virallisten Sääntöjen ei katsota lakkaavaan 
myöskään, jos Järjestäjä epäonnistuu minkä tahansa Virallisten Sääntöjen kohdan 
noudattamisessa ylivoimaisen esteen, hurrikaanin, sodan, tulipalon, mellakoiden, 
maanjäristyksen, terrorismin, pandeeminen, epideeminen, yleisen järjestyksen rikkojan tai 



viranomaisten toiminnan johdosta, mikä toiminta ei ole Järjestäjän kontrolloitavissa 
(poikkeuksena sovellettavien lakien ja sääntöjen noudattaminen), tai minkä tahansa muun 
force majeuren/odottamattoman esteen johdosta. 

 
109. KENEN TAHANSA HENKILÖN YRITYS PETTÄÄ, YRITTÄÄ VILPPIÄ TAI TAHALLAAN 

HEIKENTÄÄ TURNAUKSEN LAILLISTA TOIMINTAA VOIDAAN KATSOA RIKOSLAIN JA/TAI 
SIVIILILAIN LOUKKAUKSEKSI JA JÄRJESTÄJÄ VARAA OIKEUDEN VAATIA SAATAVILLA 
OLEVAA VAHINGONKORVAUSTA TAI KORVAUSTA TÄLLAISELTA HENKILÖLTÄ JA/TAI 
OHJATA TÄLLAISEN ASIAN SYYTTÄJÄLLE LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA. 

 
110. HUOLIMATTA SIITÄ, MITÄ OTTELU SAATTAA ANTAA YMMÄRTÄÄ, ET OLE FINALISTI TAI 

MINKÄÄN PALKINNON VOITTAJA ENNEN KUIN OSALLISTUMISKELPOISUUTESI ON 
VAHVISTETTU JA SINULLE ON ILMOITETTU, ETTÄ VAHVISTUS ON SUORITETTU. Kaikki 
toiminnot liittyen Turnaukseen, mukaan lukien viittaus henkilön statukseen kuten Finalisti tai 
voittaja vaativat Virallisen vahvistuksen ja/tai tarkistuksen Virallisten Sääntöjen 
noudattamisesta. Mikäli Järjestäjä katsoo oman harkintansa mukaan, että varmennus tai 
tarkistus osoittaa sisäänkirjautumisen ja/tai Pelaajan olevan Virallisten Sääntöjen määräysten 
vastainen, Järjestäjällä on milloin tahansa oikeus hylätä tällainen sisäänkirjautuminen ja/tai 
Pelaaja Turnauksesta sekä kaikki palkinnot. Jokainen Pelaaja (tai hänen vanhempi/laillinen 
huoltaja, mikäli alaikäinen) suostuu yhteistyöhön Järjestäjän ja sen edustajien kanssa 
todistusten ja todentamisten luomiseksi. 

 
111. Järjestäjä varaa oikeuden korjata Turnaukseen liittyvän materiaalin kirjoitus- ja kielivirheet 

sekä paino- tai toimitusvirheet. Finalisteja tai voittajia valitaan vain mainittu määrä. Mikäli 
tuotannon, tekniikan, istutuksen, ohjelmoinnin tai jonkun muun syyn johdosta tulee enemmän 
palkintoja/voittajia, kuin mitä Virallisten Sääntöjen mukaan on jaettavissa ja/tai vaadittavissa, 
Järjestäjä varaa oikeuden valita vain määrätyn määrän Finalisteja tai voittajia kaikista 
oikeutetuista, ei aikaisemmin palkituista ja sopivista Finalisti ja/tai voittaja ehdokkaista 
aiemmin kuvatun valintamenettelyn mukaisesti, tai sellaisella tavalla, kun se katsoo 
olosuhteisiin nähden oikeudenmukaiseksi. 

 
RIIDANRATKAISU 
 

112. Kaikkiin ongelmiin ja kysymyksiin liittyen Virallisten Sääntöjen rakenteeseen, laillisuuteen, 
tulkintaan ja täytäntöönpanoon sekä Pelaajien tai muiden osallistujien tai Released Parties 
Turnaukseen liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin sovelletaan Floridan lakia, antamatta 
mahdollisuutta lain valintaan, joka mahdollistaisi muun kuin Floridan hallintoalueen lain käytön. 

 
113. Välimiesmenettely: Ellei laissa ole kielletty, pelaamalla, vastaanottamalla palkinnon tai 

muulla tavalla osallistumalla Turnaukseen, sinä (tai vanhempasi/huoltaja, jos olet 
alaikäinen) nimenomaisesti hyväksyt, että (a) kaikki erimielisyydet ja syyteoikeudet 
liittyen Turnaukseen tai voitettuun palkintoon tai aiheutuen Turnauksesta tai voitetusta 
palkinnosta, ratkaistaan yksilöllisesti turvautumatta joukkokanteeseen, lopullisesti ja 
sitovasti American Arbitration Association (”AAA”) mukaisessa välimiesmenettelyssä, 
jossa noudatetaan Commercial Arbitration Rules, ja Tampassa Floridassa sekä (b) 
tuomio välimiehen/välimiesten antamasta päätöksestä voidaan saattaa voimaan missä 
tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. 

 
114. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, pelaamalla, ottamalla vastaan palkinnon tai 

muuten osallistumalla Turnaukseen Pelaaja (tai Alaikäisen Pelaajan Huoltaja) nimenomaisesti 
(a) sitoutuu siihen, että kaikki tästä Turnauksesta tai näistä Virallisista Säännöistä aiheutuvat 



tai niihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan yksinomaisesti Hillsborough Countyssa sijaitsevan 
Floridan osavaltion toimivaltaan kuuluvassa tuomioistuimessa tai Yhdysvaltain 
liittovaltiotuomioistuimessa ja (b) antaa suostumuksensa siihen, että yksinomainen toimivalta 
kyseisissä oikeudenkäynneissä on näillä tuomioistuimilla. 
 

115. Mikäli Virallisten Sääntöjen, tiedonantojen tai muiden Turnaukseen liittyvien materiaalien 
sisältämien lausekkeiden ehtojen välillä ilmenee eroavuuksia tai epäjohdonmukaisuutta, 
mukaan lukien myös Turnauksen kirjautumislomakkeen, myyntipisteet, television, tulosteet 
sekä mobiili- tai suoramainonnan, Virallisten Sääntöjen ehdot ovat ensisijaiset ja määräävät. 
Mikäli jokin Virallisten Sääntöjen ehto todetaan pätemättömäksi, toimeenpanokelvottomaksi tai 
laittomaksi, pysyvät Viralliset Säännöt muilta osin voimassa ja niitä tulkitaan siten kuin 
pätemätön tai laiton ehto ei sisältyisi niihin. Nämä Viralliset Säännöt eivät rajoita oikeuksiasi, 
jotka sinulla on Euroopan alueen kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön pakottavista 
säännöksistä. 

 
TAVARAMERKIT 
 

116. NHL yritykset, EA Sports ja Sony Interactive eivät olet Turnauksen tai Järjestäjän sponsoreja 
tai suosittelijoita. Mikä tahansa kolmannen osapuolen tavaramerkki, joka tässä mainitaan, on 
kunkin tavaramerkin oikeudenomistajan omaisuutta ja minkä tahansa kolmannen osapuolen 
tavaramerkin käyttö tai maininta Virallisissa Säännöissä tai Turnauksessa on yksinomaan 
toteavassa tarkoituksessa, eikä millään tavalla sisällä Turnauksen kannatusta tai 
sponsorointia. Tampa Bay Lightning tavaramerkit, palvelumerkit ja tekijänoikeudet ovat Tampa 
Bay Lightningin omaisuutta. NHL on National Hockey League:n rekisteröity tavaramerkki. 
Kaikki NHL logot ja merkit sekä NHL joukkueiden logot ja merkit ovat NHL:n ja sen 
joukkueiden omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään. 

 
TIEDOT VOITTAJISTA / VIRALLISET SÄÄNNÖT 
 

117. Kopio Virallisista Säännöistä tai tiedot lopullisista voittajista on saatavilla Turnauksen 
verkkoivulla tai lähettämällä SASE osoitteella 2021 Bolts Chel Challenge - Europe 401 
Channelside Drive, Tampa, FL 33602 ja yksilöimällä joko ”Tiedot voittajista” tai ”Viralliset 
Säännöt”. Tiedot voittajista on saatavilla 19.07.2021. 
 

118. Järjestäjä: TBSE (Sponsori) ja LG. 
 


