BASES
CONVOCATÒRIA
Torneig de FIFA a Calaf el dilluns dia 9 de setembre de 2019 inclòs dins els actes de la Festa Major.
L'acte tindrà lloc a la sala d'actes municipal Teresa Escolà i Torra i durarà tot el dia.
Hi haurà un premi pel primer classificat.
INSCRIPCIÓ
Les inscripcions estaran obertes del 7 d’agost fins al 3 de setembre. S'efectuaran fent el pagament a
l'Ajuntament i enviant un correu a torneigfifacalaf@gmail.com adjuntant la següent informació:
- Nom i cognoms.
- Correu electrònic.
- Telèfon de contacte.
- Equip amb el qual es jugarà (es podrà escollir qualsevol equip o selecció EXCEPTE Barça, Madrid,
Bayern de Munich i la categoria de resta del món).
Les inscripcions són limitades a 50 persones.
El cost de la inscripció és de 2€ si es porten a l'Ajuntament un cop feta la inscripció per correu (abans
del dia 3 de setembre) i de 3€ si es paga el mateix dia del torneig abans de començar.
Demanem que aquella persona que s'inscrigui es comprometi a fer acte de presència el dia del torneig.
En cas que hi hagi imprevistos, es prega que s'avisi a l'organització tan aviat com sigui possible.
FUNCIONAMENT
- El torneig es disputarà amb una PS4 i amb la versió del FIFA 2019. Es demana que cada
jugador porti el seu comandament (l'organització en disposarà per a qui no en tingui).
- El torneig constarà de dues fases, una primera en què es farà la fase de grups, i després
de fer els emparellaments, una eliminatòria simple fins a arribar a la final.
- Els partits començaran dilluns al matí (es comunicarà l'hora exacta uns dies abans a tots
els participants) i s'allargarà fins a la tarda amb pausa al migdia.
- Es demana al jugador que sigui 5 min abans de començar els seus partits. En cas que sigui l'hora de
començar i no s'hagi presentat, se li donarà el partit com a perdut.
- Cada partit de la fase de grups tindrà una duració de 4 min per part sense temps afegit. Els partits
de les eliminatòries seran de 6 min per part i amb gol d'or en cas d'empat. Per últim, la final serà un
únic partit de 10 min per part amb pròrroga en cas d'empat.
- Es donaran dos minuts de rellotge als jugadors per fer canvis a l'alineació abans de començar el
partit. A la mitja part el temps serà d'un minut.
REGLAMENT
L'equip que s'esculli es mantindrà durant tots els partits del torneig.
Qualsevol comportament antiesportiu, fer trampes, insultar el rival, etc., significarà la desqualificació
del jugador del torneig.
Queda prohibit interrompre el joc a mig partit.
ACCEPTACIÓ I INTERPRETACIÓ DE LES BASES
La participació en el torneig significa l'acceptació d'aquestes bases.
L'organització es reserva el dret de resoldre imprevistos i situacions no descrites en aquestes bases.
En cas que es trenqui algun element de l'organització (comandament, consola, televisió...), la persona
responsable haurà d'abonar el cost dels danys.
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