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FIFA 19 1vs1

REGLAMENT DEL TORNEIG:

BASES DEL CONCURS

Mútua Granollers, una de les principals asseguradores de salut de Catalunya, anima als 
residents majors 16 anys de les comarques del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Osona, Baix 
Llobregat i Maresme a participar al 2n Torneig de FIFA 19 de Mútua Granollers.

◆ DATA: 13.04.19 a partir de les 16h
◆ VIDEOJOC: FIFA 19 1VS1 
◆ PLATAFORMA: BATTLEFY amb Play Station 4 
◆ TORNEIG: http://esportsandfun.com/index.php?option=com_content&view=article&id=%5B43 
◆ PREMIS:

1r Classificat: Cadira Gamer + 150€ FIFA POINTS 2019
2n Classificat: Auriculars Gamer + 50€ FIFA POINTS 2019
3r Classificat: Comandament Gamer + 25€ FIFA POINTS 2019

-El torneig serà de modalitat 1VS1, en la plataforma ps4 i amb el videojoc FIFA19.
-La modalitat de torneig serà Clàssic i els jugadors poden escollir qualsevol equip o selecció 
de FIFA19.
-El torneig tindrà una estructura ràpida i es jugarà íntegrament el dissabte 13 d’abril.
-Les rondes seran eliminatòria directa a doble partit.
-El torneig començarà a les 16h i el nombre de rondes dependrà del nombre de jugadors 
inscrits.
-Torneig exclusiu per majors de 16 anys que visquin a les poblacions del Vallès Oriental, 
Vallès Occidental, Osona, Baix Llobregat i Maresme.

El procés d'inscripció per participar serà el següent: 
1. Inscriure's a través del formulari de la pàgina web que ha preparat  Mútua Granollers, 
indicant les dades que es demanen.  

2. Una vegada Mútua Granollers verifiqui les dades, aquestes seran traspassades a la 
plataforma de torneigs: https://battlefy.com/ 

3. Un gestor del torneig es posarà en contacte amb els participants per indicar les passes a 
seguir, no obstant la informació estarà disponible a: 
http://esportsandfun.com/index.php?option=com_content&view=article&id=%5B43

La inscripció del torneig s'obrirà el dia 25 de març i es tancarà el dia 9 d’abril . 

Tots els participants accepten les bases legals del II Torneig Mútua Granollers 1VS1 FIFA19 i 
la política de privadesa que trobareu a: 
http://lamutuakids.cat/politica-de-privacitat-i-proteccio-de-dades/


