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חוקי התחרות – FIFA 20
עבור אליפות ישראל 2020

שימו ♥ -חוקי התחרויות מבוססים על חוקת המשחקים לעונת  2019/2020כפי
שאושרה ע"י העמותה לגיימינג תחרותי (ע"ר) .החוקה ניתנת להורדה מאתר
העמותה.

א .הגדרות כלליות
 .1שם הכותרFIFA 20 :
 .2פלטפורמהPlayStation 4 :

ב .השתתפות
 .1התחרות פתוחה לכלל ללא הגבלות מגדר.
 .2ההשתתפות בתחרות היא בהתאם לתנאי העמותה לגיימינג תחרותי בישראל (להלן" :המארגנת")
ולמשתתפים שאושרו להשתתפות בתחרות מטעם המארגנת בלבד.
 .3ההשתתפות בתחרות מוגבלת לשחקנים שעומדים בקריטריונים לקבלת כרטיס שחקן בעמותה
לגיימינג תחרותי ,אשר להם כרטיס שחקן בתוקף (שחקנים שאינם מחזיקים כרטיס שחקן יוכלו
לקבל אחד בחינם שתוקפו  12חודשים עם אישורם לתחרות)

ג .שיטת משחקים
 .1שיטת התחרות :יחידים (.)1x1
 .2שיטת המשחקים
א .כל שחקן יוצב בטבלה בהתאם לשיטת המשחקים.
ב .התחרות תתקיים בשיטת גביע רגיל הטוב-מאחד (.)SE BO1
ג .בתחרות הראשונה באליפות שיטת ההצבה היא אקראית .בתחרויות  2-4ובגמר שיטת
ההצבה היא על בסיס הדירוג של התחרות הקודמת.
 .3שובר שוויון
א .בתחרות זו אין שוברי שוויון.

ד .הגדרות וחוקים
 .1הגדרות משחק
א .מצב משחקFriendly / Single Match :
ב .המשתתפים יבחרו את הקבוצה שלהם מסט הקבוצות הזמין במשחק .מותר לבחור
קבוצה מכל ליגה זמינה.
ג .רמת קושי (World Class :)Difficulty Level
ד .זמן מחצית 6 :דקות
ה .הגדרות אצטדיון:
▪ Stadium: FEWC Stadium
▪ Season: Fall/Autumn
▪ Time of Day: 03:00PM
▪ Pitch Wear: None
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 .2בחירת הצדדים
השחקנים יקבעו את הצדדים בהסכמה .במידה ואין הסכמה .השופט יחליט בהטלת מטבע.
 .3הקלטה
מומלץ להקליט את כל המשחקים המתקיימים במהלך התחרות ובכל אופן חובה לצלם את מסך
סיום המשחק עם התוצאה הסופית (באמצעות הטלפון).
 .4חל איסור להשתמש במצב הגנה " ."Legacyמומלץ בתחילת כל משחק לאחר תחילת ההקלטה
להיכנס להגדרות השלט כך שרואים שמצב ההגנה אינו על " ."Legacyשחקן שידווח כי הוא
השתמש במצב זה ולא תהיה לו הקלטה לא יוכל לערער על החלטת השופט בעניין.

ה .תוצאות
 .1בסיום המשחק ,השחקן המנצח ידווח את התוצאה לשופט האחראי בשילוב צילום המסך של מסך
התוצאות.
 .2תוצאה שלא אושרה על ידי שופט ,לא תיחשב כתוצאה רשמית של התחרות.

ו .התנהגות פסולה
במקרה של התנהגות פסולה או בלתי הולמת מצד השחקן ,השופט רשאי להטיל עליו עונש על בסיס
ההוראות שבחוקת המשחקים.

ז .תקלות
במקרה של תקלת ציוד או אינטרנט שלא מאפשרת את קיום המשחק בזמן סביר לפי שיקול דעת
השופט ,רשאי השופט להעניק ניצחון טכני לשחקן שאצלו לא קיימת התקלה .במקרה שבו לשני
השחקנים קיימת תקלה ,ייקבע המנצח בהטלת מטבע.

ח .שינוי בחוקים
כל שינוי בחוקים יקבל תוקף מיד לאחר שהודעה נמסרה לכלל המשתתפים בדבר השינוי.
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