NORMATIVA CAMPIONAT PLAYSTATION 4 PENYA BARCELONISTA D’ARBÚCIES

DIA I HORA
Diumenge 29 de juliol al local de la Penya Barcelonista d’Arbúcies (carrer Vern número 24).
De 9 a 2/4 de 10: confirmació inscripcions (MÀXIMA PUNTUALITAT)
Arribar més tard de 2/4 de 10 pot suposar no poder participar
A 2/4 de 10: sorteig equips
A les 10: inici partits

CATEGORIES
-

AMATEUR: Nascuts 2007-2008-2009-2010 (de 8 a 11 anys)
PROFESSIONAL: Nascuts 2003-2004-2005-2006 (de 12 a 15 anys)
LLEGENDARI: Nascuts 2000-2001-2002 (de 16 a 18 anys)

INSCRIPCIONS
A la Gabella, a partir del dimarts 10 de juliol
Preu inscripció: 1 € a abonar en el moment de la inscripció (si acaba no participant se li
retornarà l’import)
Màxim 16 jugadors per categoria: s’acceptarà la inscripció de més participants però no es
podrà assegurar la participació fins el mateix dia)
En cas d’haver-hi més inscripcions en una categoria:
-

Tindran preferència els socis de la Penya Barcelonista d’Arbúcies
Per ordre d’inscripcions
Si a la categoria superior no s’ha omplert, podrà jugar en aquella categoria superior.

NORMATIVA CAMPIONAT PLAYSTATION 4 PENYA BARCELONISTA D’ARBÚCIES
FUNCIONAMENT
Es farà la simulació del quadre final del Mundial de Futbol Rússia 2018:

L’assignació de l’equip que tocarà a cada participant es farà per sorteig (a partir 2/4 de 10 del
matí) a través de la web https://echaloasuerte.com/ de tipus “Escollir elements d’una llista”.

La durada dels partits serà la següent:
-

5 minuts els vuitens de final
10 minuts els quarts de final, semi-final i final

En cas d’empat:
-

Vuitens de final, quarts de final i semi-final: penals
Final: pròrroga i penals (si són necessaris)

Es deixaran dos minuts abans de cada partit per establir alineació i aspectes tàctics per l’equip.

PREMIS
Per a cada categoria
•
•
•
•

1r classificat: Subscripció PS Plus 12 mesos
2n classificat: Subscripció PS Plus 3 mesos
3r i 4t classificats: accessori PS4 (carregador comandament PS4 sense fils)
Resta de participants: record de participació

