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Concursul se va desfășura pe data de 17 Martie 2018 începând cu ora 10:00, in
incinta cantinei universitare, la finalul concursului se va desemna o echipa
câștigătoare.
Genul competiției: 1 vs 1.
Înscrierile se fac online, iar pentru finalizarea înscrierii jucatorii trebuie să se prezinte la
eveniment cu un act de identitate.
Se pot inscrie DOAR studentii universitatii Vasile Alecsandi din Bacau
Jucatorii vin cu echipamentele proprii (laptopuri si periferice)
Jucătorii sunt rugați să aibă jocurile up-to-date și să aibă prelungitoare + cabluri
internet RJ45 pentru a nu întâmpina eventuale probleme în acest sens.
În timpul unui meci oficial, jucătorii nu au voie să părăsească calculatorul decât
dacă acest lucru este aprobat de unul dintre organizatori/admini.
În cazul întreruperii unui meci din cauza dificultăților tehnice datorate organizatorilor, fără
ca meciul să poată fi reluat din punctul în care rămăsese, meciul nu va fi luat în
considerare(indiferent de diferențele de gold dintre echipe) și se va începe un nou meci,
în spiritul fair play-ului!

● Data limita pana la care se accepta inscrieri este 16 martie 2017 inclusiv.
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Se va juca în sistem piramidal, până în faza finală.
Se poate folosi orice echipa de club sau naţională, excepţie făcând Classic XI,
World XI şi Adidas All Star Team.
Înainte de începerea meciului jucătorii au la dispoziţie 2 minute pentru a-şi face
setările de echipa iniţiale. De asemenea fiecare jucător are dreptul la 3 pauze de
maxim 30 de secunde pentru schimbări şi modificări de tactici.
Jucătorii pot pune pauză doar în momentul în care mingea se află în posesia lor,
în caz contrar jucătorul care pune pauză când mingea este la adversar nu va
avea voie să folosească controller-ul 20 de secunde.
Pe toată perioada desfăşurării evenimentului participanţii vor avea un
comportament decent, neînţelegerile fiind rezolvate pe cale amiabilă cu ajutorul
organizatorilor. Limbajul vulgar sau scandalos poate duce la excluderea din
turneu, fără dreptul a continuă turneul.
Jucătorii pot întârzia la meci maxim 3 minute, doar cu acordul organizatorilor.
Jucătorii pot folosi controllerele proprii.

Game settings:

o Half-Length: 5 min
o Difficulty Level: Legendary
o Game Speed : Normal
o Injuries: OFF
o Offsides: ON
o Bookings: ON
o Substitutions: 3
o Handball: Off
o Defending : Tactical

