Klubbmesterskap 2020 i e-sport, Fifa21
Dahle IL arrangerer i okt/nov 2020 klubbmesterskap i FIFA21 på PS4. De 2 beste fra klubbmesterskapet vil få
muligheten til å representere Dahle IL i Kretsmesterskapet som arrangeres av NFF. Vinnere fra Kretsmesterskap
i hver NFF-krets, går videre til sluttspill hvor de 16 beste lagene spiller NM sluttspill på Ullevaal våren 2021. For
mere informasjon se https://www.fotball.no/efotball.
Påmeldingsfrist er 19.10.2020, og kampoppsett blir sendt ut 21.10.2020
Alle som er 14 år og eldre kan delta gratis, og må da melde seg på ved å sende en epost innen 19.10.2020 til:
dahleilesport@gmail.com
•
•
•
•

Du må spille hjemmefra.
Du må være tilgjengelig for kamp i de tidspunkt som står i kampoppsett, eller avtale nytt klokkeslett
med motstander (ikke dato).
Fair play og god folkeskikk er en selvfølge.
Representanter fra Dahle IL vil følge med slik at alt går riktig for seg.

Klubbmesterskapet arrangeres som en turnering der alle som melder seg på blir fordelt i grupper, som spiller
enkeltutslag med gruppespill og sluttspill.
Innstillinger:
•
•
•
•
•
•

IKKE FIFA ULTIMATE TEAM
Modus: Online treningskamper med vanlige lag (alle lag tillatt, også
landslag)
Omganger 6 minutter
Hastighet: Normal
Vanskelighetsnivå: Verdensklasse
Best av 3 kamper

Spilleregler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Best av 3 kamper – Man må vinne to kamper for å avansere videre.
Ved likt etter 3 kamper avgjøres det på totale målforskjell på de tre kampene. Er det fremdeles likt så
spilles en 4. kamp hvor første mål vinner.
Nr 1 og 2 i gruppespill går til A-sluttspill. 3, 4 og eventuelt nr 5 går til B-sluttspill (Dette vil avhenge av
antall påmeldte)
Spiller som står som hjemmelag inviterer til kamp.
Dato og tid for når kampene skal spilles finner dere i oppsettet. Man kan avtale å endre klokkeslett,
men dag kan ikke endres.
Endringer på klokkeslett skal sendes inn til dahleilesport@gmail.com. Oppgi kampnummer,
motstander og nytt klokkeslett.
Får man ikke kontakt med motstanderen på oppgitt/avtalt tid eller senest 30 minutter
etter oppgitt/avtalt tid taper motstander kampene på w.o. 3-0.
Last ned Playstation appen for god dialog i forkant og under kamp
Deres PSN brukernavn vil stå oppført i kampoppsettet.
Det er ditt ansvar å ha orden på tilkobling til internett.
Juks fører umiddelbart til diskvalifisering.
Innrapportering av resultat skjer på gamer.no. Vinner av kamp har ansvar for å registrere resultat her,
og laste opp skjermbilde eller et bra mobilfoto av matchloggen som inneholder PSN-ID og resultat som
bekreftelse. Motstander skal også bekrefte resultatet. Alle vinnere må ta vare på disse skjermbilder i
minst to uker etter turneringsslutt.

•
•

Kommunikasjon mellom Dahle IL og deltagere i klubbmesterskap, og mellom deltagere, foregår i
utgangspunktet via Discord.com.
Mesterskapet går over få dager. Vær tålmodig dersom du ikke får svar fra motstander. Blir det er
problem å få tak i motstander, gi oss beskjed på gamer.no.

Praktisk informasjon:
Hvordan delta?
-

For å delta må man opprette brukerkonto på gamer.no. Man må ha E-post for å kunne registrere seg.

Hvordan spille kamper?
-

Den som er oppsatt på hjemmekamp inviterer motstander til kamp. Det anbefales å laste ned
appen PS Messages, men man kan også bruke andre måter å få kontakt. For å kunne spille kamper må
dere legge til mostander som venn på Playstation for å kunne invitere til kamp.

Hvordan invitere motstander?
-

Gå til "Online" på FIFA --> "Vennskapskamper" --> "Ny vennskapssesong" --> inviter motstanderen din.

Hvem skal jeg spille mot?
-

Kampene du skal spille er tilgjengelige i høyre "marg" eller du kan finne ut hvem du skal spille mot ved
å trykke på "kamper" i menyen. Let etter navnet ditt (tips; bruk ctrl+f eller command+f).

Hvordan finne neste motstander?
-

Gå til fanen som heter «Kamper» og søk opp ditt navn. Klikk deg inn på kamp-siden.
Du kan også se din neste kamp under «Mine uspilte kamper» på turneringen.
Legg til motstander på PSN (du finner PSN-ID på Gamer.no-profilen til motstander)

