Organizatorul şi regulamentul oficial al concursului “FIFA 14“
Concursul este organizat de SC PC Garage SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str. Logofat Tautu Nr. 68A, Sector 3.
Campania se va derula în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a schimba prezentul regulament pe parcursul derulării campaniei.

Durata evenimentului şi aria de desfăşurare:
Evenimentul va avea loc in data de 26 octombrie, ora 14.00, la sediul PC Garage, Str. Logofat Tautu Nr. 68A, Sector 3

Mecanismul de desfasurare:

Inscrierea:
Inscrierea se va face la fata locului iar concurentii vor fi stabiliti prin tragere la sorti dintre persoanele prezente la
eveniment. Numarul de concurenti va fi de 32, iar sistemul de joc va fi cel mai bun din 3 meciuri.
Cei care nu vor fi extrasi pot participa la joc demo pe consola cu Ovvy. Vom alege 10 participanti prin tragere la
sorti.

Mod de joc:
Se va juca in sistem piramidal, pana in faza finala.
• Se poate folosi orice echipa de club sau nationala, exceptie facand Classic XI sau World XI.
• Fiecare jucator are dreptul la 3 pauze de maxim 1 min pentru schimbari si modificari de tactici.
• Jucatorii pot pune pauza doar in momentul in care mingea se afla in posesia lor.
• Nu sunt admise tragerile de timp in propria jumatate in mod excesiv.
•Pe toata perioada desfasurarii evenimentului participantii vor avea un comportament decent, neintelegerile fiind rezolvate pe
cale amiabila cu ajutorul organizatorilor. Limbajul vulgar sau scandalos poate duce la excluderea din turneu, fara dreptul a
continua turneul.
• Jucatorii pot intarzia la meci maxim 3 minute, doar cu acordul organizatorilor.
• Game settings:
o HalfLength: 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
• Camera default este Tele Broadcast
• Folosirea asezarilor de tip CUSTOM este interzisa!
• Jucatorii pot folosi adaptoare de gamepad sau pot veni cu gamepadurile personale. Fiind varianta de PC, se poate juca si
din tastatura, cu mentiunea ca daca avem 2 jucatori care vor sa foloseasca tastatura, se va trage la sorti care din ei sa o
foloseasca.

Jucatorii trebuie sa fie prezenti in sala cu 30 min inainte de inceperea evenimentului.

Premii concurenti pentru concursul de “FIFA 14“:
Premii challenge XBOX:
5 X Tricouri AMD
5 X Mingi AMD
Premii competitie PC:
Loc I:
Procesor AMD FX6300 3.5GHz box
SSD Kingston HyperX 3K 120GB SATAIII 2.5 inch
Boxe Logitech Z906
Loc II:
Procesor AMD FX4130 3.8GHz box
Memorie Kingston HyperX Predator 8GB DDR3 2400 MHz CL11 Dual Channel Kit
Loc III:
Procesor AMD Vision A83870K 3.0GHz box
Memorie externa Kingston DataTraveler HyperX 3.0 64GB
Loc IV: Procesor AMD Vision A65400K Black Edition 3.6GHz box

Nota: Premiile nu beneficiaza de garantie si vor fi oferite individual

