
BASES DEL TORNEIG FIFA ONLINE 

JORNADES ESPORTIVES SANTA BÀRBARA 2020 
 
SOBRE EL TORNEIG 

El Torneig està organitzat per la regidoria d’esports de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. Es podrà jugar online 
al vídeojoc FIFA per a la plataforma Playstation. El torneig es realitzarà del 15 al 21 de juny de 2020 segons els 
calendaris, dates i hores establertes per l’organització. 
 

CONDICIONS PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL CAMPIONAT  
L’edat màxima per participar serà de 25 anys. Per poder participar caldrà està empadronat a Santa Bàrbara o 
ser alumne/a d’algun dels centres educatius de Santa Bàrbara. Les dades personals han de ser verdaderes.  
 

S’hauran d’acceptar les bases del concurs. La participació suposa l’acceptació plena i incondicional de totes les 
bases.  
 

La inscripció es realitzarà gratuïtament, caldrà enviar el nom del participant, el nom de l’equip amb el que vol 
participar i un telèfon de contacte al telèfon 695 228 149. El telèfon facilitat, s’afegirà a un grup de WhatsApp 
on s’anirà informant de tota la informació referent al campionat, aquest grup s’esborrarà un cop finalitzat el 
campionat. 
  
REGLES DEL TORNEIG  
Els participants jugaran en un consola PLAYSTATION 4. Cada participant ha de disposar del seu propi equip i 
material tècnic necessaris per poder participar.  
 

Per competir s’haurà de triar qualsevol equip seleccionable dels disponible al videojoc FIFA. La disponibilitat 
dels equips es tindrà en compte per rigorós ordre d’inscripció, en cas de triar un equip ja triat, s’avisarà al 
participant perquè en triï un altre i així repetidament fins que en triï un de disponible. 
 

Els participants podran configurar-se l’equip i l’alineació abans de començar el partit. Només estarà permès 
fer canvis a la plantilla i alineació durant el temps de descans. 
 

Els partits es jugaran en mode partit online. En cas d’empat el partit es decidirà a penals. 
 

Si un jugador no està connectat el dia i hora convocat per participar, quedarà directament eliminat i es donarà 
com a guanyador al seu oponent. 
 

Al final de cada partit, caldrà enviar una imatge on es visualitzi el nom dels equips i el resultat del partit. 
 

L’organització es reserva el dret de modificar les normes del joc per al bon funcionament del campionat. 
 

CALENDARI DEL CAMPIONAT 
Inscripcions del 8 al 12 de juny 
Torneig del 15 al 21 de juny 
 

PREMIS  
1r PREMI: Targeta PlayStation 
2n PREMI: Targeta PlayStation  
3r PREMI: Targeta PlayStation 
 

ENTREGA DE PREMIS  
L’entrega de premis tindrà lloc el dia 5 de juliol, l’organització informarà del lloc I l’hora, aquest pot variar 
segons la situació del moment de l’entrega de premis. Els participants en seran informats en el seu moment. 
 

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS  
Les dades personals dels participants, seran tractades d’acord la legislació vigent en matèria de protecció de 

dades de caràcter personal. Les dades dels participants seran utilitzades per l’organització per la correcta 

gestió del campionat, contactar amb els participants i informar-los de tot el referent al campionat. Un cop 

finalitzada l’activitat, les dades es destruiran. 


