
THE RISING OF LEGENDS SHOWMATCH
TERMS & CONDITIONS

ENGLISH VERSION

I.  Introduction 

The Rising of Legends Showmatch is a program hosted by Hoang Luan Game Caster (Facebook: https://bit.ly/3eGN1kl) sponsored by Intel 
and its strategic partners. The showmatch strictly follows basic rules of Vietnam Championship Series, including and not limited to show-
match’s own regulatory. In the event of dispute, the Organizers own the right to make final decisions. 

1  Conditions for participating in the tournament
 1.1 The minimum age of players when participating in the tournament is 17 years old. All players must have a League of Legends account of Diamond II  
                  rank or higher and have the necessary documents to prove their account.
 1.2 Provide ID card, or other alternative identification documents such as birth certificate, student card, passport, driver's license according to tourna 
                   ment regulations.
 1.3 Clear portrait shots.
 1.4 Players participating in the tournament are responsible for preparing equipment for participation in the tournament, including but not limited to              
                  computers, headsets, keyboards.

2   Obligations of players
 2.1 Be on time.
 2.2 Comply with the livestream regulations, support the process of checking anti-fraud software of the organizer.

•  Only use Discord for communication purposes in the tournament.

3  Competition 
 3.1 Competition Map: Summoner's Rift.
 3.2 Competition version: According to the game publisher's update schedule.  

4   Competition mode
 4.1 For 1vs1 solo mode
 4.1.1 Choose hidden, players have the right to choose any champion, unlimited.
 4.1.2 Win the match when the player achieves 1 of the following objectives:
  •   Have a net first.
  •   Destroy the first turret.
  •   Reach 100 soldiers, the number of soldiers must be 10 more than the opponent.
 4.1.3 Secondary stats:
  •   When 2 players have the same score, the head-to-head ratio will be considered to select the winner.
  •   When there are more than 2 players with the same score, the timing of all matches is considered. The player with the least amount of time is the  
       winner.
 4.2  Prohibited acts.
  •   Players will be immediately disqualified for the following acts:
  •   Eat jungle monsters, buffs, dragons, barons, and weird crabs.
  •   Do not move to bot or mid lanes.
  •   Taking advantage of Bug game, cheat, hacking, tools to create unfair advantage.
 4.3 For the 5vs5 team battle format:
  •  Tournament mode: ban / pick
 4.3.1 Scoring mechanism
  •   Demolition of the main house: 5 points.
  •   Randomly select 1 of 2 guests from each table, The Chosen One, when the TCO of each team kills 1 life, 1 point will be awarded, and 1 point will  
                       be deducted from the kill.
  •  The total score of each team is calculated from the total score from the main house kills and the TCO's points.

II.  Showmatch Format 

Day 1 & 2 Day 3

Group A: Pro Gamer 1 team 

Group B: Pro Gamer 2 team 
24 players / group   Pick 3 best players 

Role: solo 
Solo with Pro Gamer

Caster: Hoàng Luân vs 2 Pro Gamers 

Phase 1: 5vs5

Map: Summoner’s rift | BO3
3 best players per group match team with 2 Pro-Gamers

Phase 2: solo 1vs1
3 players of winner in 5vs5 will solo each other to decide on ranking. 
Circle match

III. Rules of Participation 

IV.  COMPETITION ROUND

V.    PRIZES 

Prize Category                         Gift Value     Remark 

1st Prize              H45 Laptop i7

2nd Prize             H45 Laptop i5

Winning over solo vs. KOLs          TBC

Score Prediction Winner           TBC 

Give-Away for livestream-watchers               TBC

Eligible Participants: qualified show-match contestants

Eligible Participants: all livestream-watchers & program’s
audience

Note: In the event of dispute, the Organizers own the right to make final decisions. 

VI.  OFFICIAL BROADCAST & COMMUNICATION CHANNELS

Channel Type     Platform     Channel Name       Link           Information Give-Away

Official

Dual Broadcast

Youtube 

Facebook

Intel Vietnam

Hoang Luan

Optimus

Thầy Giáo Ba

Levi

QTV

VPT

Dau Truong May Tinh

Hoang Luan

Optimus 

Thay Giao Ba

QTV

Levi
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https://www.facebook.com/
IntelVietnam 

https://www.facebook.com/
hoangluanblv 

https://www.facebook.com/
optimusvn96 

https://www.facebook.com/
BaRoiBe0 

https://www.facebook.com/
lolLevi 

https://www.facebook.com/
QTVVV 

https://www.facebook.com/
vptstudio 

https://www.facebook.com/
dautruongmaytinh 

https://www.youtube.com/
user/LuanHuynh888 

https://bit.ly/3tKLaPT 

https://bit.ly/2SQnzk3 

https://bit.ly/2Qfqulc 

https://bit.ly/3yapYpT 

VII.  PROGRAM TIMELINE 

Official Kick-Off     Recruitment Phase   Elimination Round       Final Round

Date & Time    June 5th           June 7th – June 11th
Day 1: June 17th 2021
Day 2: June 24th 2021 Day 3: June 28th 2021

Notes 

1.   Keep updated about program details via Hoang Luan Official Fanpage & Intel Vietnam Official fanpage as the program timing is 
      expected to be changed without prior notice. 

2.   Registration announcement will be published on Hoang Luan Official Fanpage, Intel Fanpage, Optimus Fanpage and Thầy Giáo 
      Ba Fanpage. 

1. Qualifying round: divided into 2 groups, representing each group is Optimus (Team Măng Mọc: Pro Gamer - Optimus & Pro-Gamer Levi) and Thầy Giáo Ba  
     (Team Tre Già: Pro Gamer - Thầy Giáo Ba & Pro Gamer - QTV)
 •  Mode: 1vs1 solo
 •  Content: 24 gamers who registered for each group will play the play-off, to select the 3 best players to participate in the Finals.
 •  At each table, the 3 best players will have a friendly match with their team’s representative: Pro Gamer Optimus or Pro Gamer Thầy Giáo Ba, and if they  
             win, they will receive a gift.

2. Final round
 •  Phase 1: 3 players from Groups A and B will pair up with 2 guests from each team of Tre Già (Master Ba & QTV) and Măng Mọc (Optimus & Levi) to par 
             ticipate in a showmatch to find the winner. the.
 •  Format: 5vs5 team, BO3 competition
 •  Map: Summoner's Rift
 •  Scoring mechanism

•  Destroy the main house: 5 points.

•  Randomly select 1 of 2 guests from each table, The Chosen One, when the TCO of each team kills 1 life, 1 point will be awarded, and 1 point will be 
    deducted from the kill.

•  The total score of each team is calculated from the total score from destroying the main house and the score of TCO.
 •  Phase 2: 3 players of the winning team will participate in the round-robin solo tournament.
 •  Format: solo 1vs1
 •  Map: Summon's Rift's
 •  Content: round-robin competition, the 2 players with the highest score will win the top prize of the tournament.

https://bit.ly/3eGN1kl)
https://www.facebook.com/IntelVietnam
https://www.facebook.com/hoangluanblv
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https://www.facebook.com/dautruongmaytinh
https://www.youtube.com/user/LuanHuynh888
https://bit.ly/3tKLaPT
https://bit.ly/2SQnzk3
https://bit.ly/2Qfqulc
https://bit.ly/3yapYpT


THE RISING OF LEGENDS SHOWMATCH
THỂ LỆ THAM DỰ

BẢNG TIẾNG VIỆT

I.  GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH  

Rising of Legends Showmatch là chương trình do Hoàng Luân Game Caster (Facebook: https://bit.ly/3eGN1kl)  tổ chức, được tài trợ bởi 
Intel và các đối tác chiến lược. Showmatch tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc cơ bản của Vietnam Championship Series, bao gồm và không 
giới hạn các quy định riêng của showmatch và Ban Tổ Chức (BTC) là người có quyết định cuối cùng.

1 Điều kiện tham gia giải đấu

 1.1 Độ tuổi tối thiểu của tuyển thủ khi tham gia giải đấu từ 17 tuổi. 

 1.2 Tất cả tuyển thủ phải có một tài khoản Liên Minh Huyền Thoại mức rank từ Kim Cương II trở lên, và có các giấy tờ cần thiết để chứng minh tài khoản 
           này là của mình.

 1.3 Cung cấp chứng minh thư, hoặc các giấy tờ tùy thân thay thế khác như giấy khai sinh, thẻ sinh viên, passport, bằng lái theo quy định của giải đấu.

 1.4 Ảnh chụp chân dung rõ nét. 

 1.5 Tuyển thủ tham gia giải đấu có trách nhiệm chuẩn bị thiết bị để tham gia giải đấu, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, tai nghe, bàn phím.

2 Nghĩa vụ của tuyển thủ:

 2.1 Có mặt đúng giờ.

 2.2 Tuân thủ các quy định về livestream, kiểm tra phần mềm hỗ trợ / chống gian lận của ban tổ chức.

 2.3 Sử dụng Discord của giải đấu nhằm mục đích đàm thoại. 

3 Quy định thi đấu

 3.1 Map thi đấu: Summoner’s Rift.

 3.2 Phiên bản thi đấu: Theo lịch trình update của nhà phát hành. 

4 Chế độ thi đấu

 4.1 Đối với thể thức solo 1vs1

 4.1.1 Chọn ẩn, tuyển thủ có quyền chọn tướng bất kỳ, không giới hạn.

 4.1.2 Thắng trận đấu khi người chơi đạt được 1 trong các mục tiêu dưới đây:

  • Có một mạng đầu tiên.

  • Tiêu diệt trụ đầu tiên.

  • Đạt 100 lính, chỉ số lính phải hơn đối thủ 10. 

 4.1.3 Chỉ số phụ:

  • Khi 2 tuyển thủ có số điểm bằng nhau sẽ xét hệ số đối đầu để chọn ra tuyển thủ thắng cuộc.

  •  Khi có nhiều hơn 2 tuyển thủ có số điểm bằng nhau sẽ xét thời gian của tất cả trận đấu. Tuyển thủ có thời gian thi đấu ít nhất sẽ là người 
      thắng cuộc.

 4.2 Các hành vi bị cấm

  •  Tuyển thủ sẽ bị xử thua ngay lập tức khi có các hành vi dưới đây:

  •  Ăn quái rừng, bùa lợi, rồng, baron, cua kỳ cục.

  •  Không được di chuyển sang các đường bot hoặc mid.

  •  Lợi dụng Bug game, cheat, hack, tool để tạo lợi thế không công bằng.

 4.3 Đối với thể thức đấu đội 5vs5:

  •  Chế độ đấu giải: ban / pick

 4.3.1  Cơ chế tính điểm:

  •  Phá hủy nhà chính: 5 điểm.

  •  Chọn ngẫu nhiên 1 trong 2 khách mời mỗi bảng là The Chosen One, khi TCO của mỗi team tiêu diệt 1 mạng được 1 điểm, và bị tiêu diệt sẽ 
     bì trừ 1 điểm. 

  •  Tổng điểm của mỗi team được tính tổng số điểm từ tiêu diệt nhà chính và điểm của TCO.

II.  THẾ THỨC TRẬN ĐẤU

Day 1 & 2 Day 3

Group A: Pro Gamer 1 team 

Group B: Pro Gamer 2 team 

24 players / group Pick 3 best players 

Role: solo 

Solo with Pro Gamer

Caster: Hoàng Luân vs 2 Pro Gamers 

Phase 1: 5vs5

Map: Summoner’s rift | BO3
3 best players per group match team with 2 Pro-Gamers

Phase 2: solo 1vs1
3 players of winner in 5vs5 will solo each other to decide on ranking. 
Circle match

III. LUẬT THI ĐẤU

1. Vòng loại: chia thành 2 bảng, mỗi bảng ứng với đại diện mỗi bảng là Optimus (team Măng Mọc: Optimus & Levi) và Thầy Ba (team Tre Già: Thầy 

 Ba & QTV).

 •  Thể thức: solo 1vs1

 •  Nội dung: 24 game thủ đăng ký tham gia mỗi bảng sẽ thi đấu loại trực tiếp (play off), để chọn ra 3 game thủ xuất sắc nhất để tham gia vào Vòng 
    chung kết. 

 •  Tại mỗi bảng, 3 game thủ xuất sắc nhất sẽ có 1 trận giao lưu với khách mời là Optimus và Thầy Ba nếu thắng sẽ được nhận 1 phần quà.

2. Vòng chung kết:

 Giai đoạn 1: 3 game thủ mỗi bảng A và B sẽ ghép team với 2 khách mời của mỗi team team Tre Già (Thầy Ba & QTV) và Măng Mọc (Optimus & Levi) 
 để tham gia 1 trận showmatch để tìm ra đội thắng cuộc.

  •  Thể thức: team 5vs5, thi đấu BO3

  •  Map: Summoner’s Rift

  •  Cơ chế tính điểm:

  •  Phá hủy nhà chính: 5 điểm.

  •  Chọn ngẫu nhiên 1 trong 2 khách mời mỗi bảng là The Chosen One, khi TCO của mỗi team tiêu diệt 1 mạng được 1 điểm, và bị tiêu diệt sẽ bì 
     trừ 1 điểm. Tổng điểm của mỗi team được tính tổng số điểm từ tiêu diệt nhà chính và điểm của TCO.

 Giai đoạn 2: 3 game thủ của đội chiến thắng sẽ tham gia vào vòng thi đấu solo vòng tròn.

  •  Thể thức: solo 1vs1

  •  Map: Summoner’s Rift

  •  Nội dung: thi đấu vòng tròn tính điểm, 2 game thủ có số điểm cao nhất sẽ giành được giải thưởng cao nhất của giải đấu

IV.  VÒNG THI ĐẤU

IV. GIẢI THƯỞNG 

LOẠI GIẢI                    GIÁ TRỊ     LƯU Ý

1st Prize H45              Laptop i7

2nd Prize             H45 Laptop i5

Winning over solo vs. KOLs          TBC

Score Prediction Winner          TBC 

Give-Away for livestream-watchers       TBC

Áp dụng cho thí sinh tham gia showmatch và thỏa điều kiện, 

Áp dụng cho toàn bộ khan giả xem livestream và theo dõi 
chương trình. 

Note: Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng. 

VI.  KÊNH PHÁT SÓNG VÀ THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH

LOẠI KÊNH       NỀN TẢNG            KÊNH         Link             NỘI DUNG THÔNG TIN

CHÍNH THỐNG

HỔ TRỢ TRUYỀN 
THÔNG

Youtube 

Facebook

Intel Vietnam

Hoang Luan

Optimus

Thầy Giáo Ba

Levi

QTV

VPT

Dau Truong May Tinh

Hoang Luan

Optimus 

Thay Giao Ba

QTV

Levi
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VII.  THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH

Official Kick-Off     Ngày đăng ký thi đấu     Vòng loại        Vòng chung kết

Ngày & Giờ June 5th         June 20th – June 25th      Day 2: July 5th 2021 
Day 1: June 28th 2021        

Day 3: July 12th 2021

Notes 

1. Cập nhật thông tin chi tiết về chương trình qua Hoang Luan Official Fanpage & Intel Vietnam Official fanpage vì thời gian diễn ra 
 chương trình dự kiến có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
2. Thông báo đăng ký sẽ được công bố trên Fanpage chính thức của Hoàng Luân, Fanpage Intel, Fanpage Optimus và Fanpage Thầy 
 Giáo Ba.

https://www.facebook.com/IntelVietnam
https://www.facebook.com/hoangluanblv
https://www.facebook.com/optimusvn96
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https://www.youtube.com/user/LuanHuynh888
https://bit.ly/3tKLaPT
https://bit.ly/2SQnzk3
https://bit.ly/2Qfqulc
https://bit.ly/3yapYpT



