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  NORMATIVA E-BAGESPORT LLIGA D’HIVERN 

1.CONCEPTE D’EBAGESPORTS (lliga d’hivern) 

La lliga d’hivern dels E-Bagesports neix amb la intenció d’unificar l’esport a través de 

les TIC d’una forma atractiva pels jugadors/es. També és un bon recurs per combatre la 

situació actual marcada pel covid19 on les competicions esportives possiblement 

quedin aturades més temps del previst. Per això, l’objectiu és participar en una lliga de 

FIFA21 i jugar contra tots els rivals que es presentin. 

2.CATEGORIES 

Per aquesta competició no existiran les classificacions per categories d’edat. Tots/es 

els participants jugaran entre ells/es mateixos/as sense que l’edat sigui un 

condicionant.  

*Requisits* 

Per poder participar en aquest campionat és una condició indispensable que es tingui 

en propietat el joc FIFA21. Tenir en propietat la Play Station 4. 

2.SISTEMA DE COMPETICIÓ 

Els esportistes participaran individualment en una única lliga amb un partit d’anada i 

un de tornada en cas de que el calendari ho permeti. En cas de que les inscripcions 

siguin molt elevades es procedirà a dividir els esportistes en dues lligues aleatòries.  

Els partits tindran un calendari i horari específic en el que els participants hauran 

d’estar connectats sota la supervisió d’un dels tècnics del Consell Esportiu del Bages o 

ajudants. En cas de que l’esportista no estigui preparat a l’hora del partit, es 

considerarà com a  incompareixença i s’entregaran els 3 punts al rival.  

Es jugaran un màxim de 3 partits al dia i un mínim d’1 per jugador/a. Un cop finalitzats 

aquests partits, s’actualitzaran les classificacions de la competició. 

   2.1 FORMAT PARTITS 

Les regles del joc seran les predeterminades pel videojoc (FIFA 21). Els partits tindran 

una durada de 6 minuts (10 minuts reals). Es donarà 1 minut de marge abans d’iniciar 

el partit per poder elaborar l’alineació/sistema de joc/llançadors, etc.. No hi haurà 

descans entre el 1er temps i el 2n, es jugarà directament. 

Un cop iniciat el partit, no es podrà realitzar cap canvi, excepte quan un jugador caigui 

lesionat. Amb el format de lliga, els partits es podran guanyar/perdre/empatar. Per 

tant, es sumaran 3 punts per victòria, 1 punt per empat i 0 per derrota.  
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2.2 SANCIONS 

Si observem que algun jugador realitza una d’aquestes accions, es sancionarà amb la 

pèrdua dels 3 punts o amb l’expulsió del campionat: 

- Perdre temps d’una manera il·legal 

- Falta de respecte a l’equip/jugador/a rival 

- Realitzar algun canvi que no sigui per lesió 

- Desconnectar-se de la Playstation de forma voluntària 

2.3 CALENDARI/HORARI 

Les dates concretes on es desenvoluparà el campionat de lliga serà: 21, 22, 23, 28, 29, 

30 de desembre i 4, 5, 7, 8 de gener. Es repartiran tots els partits en diferents horaris 

durant aquests dies. Les franges establertes per desenvolupar els partits seran de 

matins i de tardes, podent escollir el format que més convingui en el full d’inscripció. 

Aquestes franges seran de 10:30 a 12:30h del matí, i de 16:30 a 18:30h de la tarda. 

3. ELECCIÓ D’EQUIP DE COMPETICIÓ 

Cada equip escollirà a l’hora de la inscripció amb quin equip vol competir, aquest equip 

estarà format pels jugadors predeterminats per l’ultima actualització que disposi el 

FIFA 21 (No influirà l’estat de forma de l’equip). Una vegada triat l’equip de competició 

no es pot modificar. Els equips no tenen límit d’elecció, així es podrà escollir sempre el 

que cadascú vulgui encara que ja l’hagi triat una altra persona. 

4.INSCRIPCIONS 

Enviar el full d’inscripció d’esportistes al correu electrònic 

inscripcions.cebages@gmail.com degudament omplert abans de les 14 hores del 

divendres 11 de desembre de 2020 i abonar la quantitat de 12,00 € per esportista 

inscrit/a (excepte aquells nois i noies que ja estiguin participant en alguna altra 

activitat dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya organitzada pel Consell Esportiu del 

Bages que la inscripció serà de 10€) al número de compte: ES25 0182 3498 0602 0802 

3205 de BBVA amb el concepte EBagesports i fent constar el nom del jugadors/a , 

l’entitat per la que participa (club/escola/institut/lliure) i el nom de l’equip. 

Requisits indispensables per realitzar la inscripció: 

Enviar el nom de l’equip (i si es vol logo de DE CREACIÓ PROPIA)  en format .jpg 

juntament amb l’excel d’inscripció al correu inscripcions.cebages@gmail.com. 
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5.FUNCIONAMENT PLAY STATION 

Per poder desenvolupar els partits, es crearà un grup de comunitat a la Play Station per 

tal de que tots els participants tinguin accés a les altres ID per poder crear cada 

partida. També es crearà un grup de Discord per establir connexions puntuals per 

tractar diversos temes. La setmana del 14 al 18 de desembre rebreu els 

calendaris/horaris als vostres correus personals. 

L’equip local serà el que crearà el partit. Un cop s’iniciï el partit, el jugador que ha creat 

la partida farà un “Share Play” per compartir pantalla amb el mediador (us donarem 

les ID de cada persona per partit) per tal de que revisi el compliment de la normativa. 

Tindrem dos opcions per mantenir l’audio del partit, una serà creant un cercle amb les 

tres persones del partit o l’altre amb una subsala del grup de Discord. Tota aquesta 

informació us la traslladarem la setmana anterior a la competició. 

6.ACCÉS ALS PARTITS 

S’intentarà que alguns partits es retransmetin a través de Twitch per tal de donar accés 

al major nombre de persones o a través de la plataforma Youtube. 

7.GUARDONS 

Tots els participants a aquesta competició rebran un val de descompte per a qualsevol 

compra a la botiga de Social Lovers (C/ Àngel Guimerà 26, Sant Fruitós de Bages). 

Els/les tres primers/es classificats/des de la lliga rebran el trofeu corresponent, a més 

d’un pack d’obsequis del Consell Esportiu del Bages i un obsequi per a subjectar mando 

o auriculars de la PS4 a càrrec de Social Lovers. També seran guardonats el/la 

participant més jove i el/la més veterà/na del torneig. 

8.RECLAMACIONS 

Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge àrbitre adreçant-se al correu: 

esportsequip@cebages.info com a màxim 2 dies després de la realització d’aquell 

partit. 

9.ORGANITZADORS 

Consell Esportiu del Bages. Com a col·laboradors participen Social Lovers de Manresa. 

10.ALTRES 

En cas que el material utilitzat propi de l’organització és faci mal bé per un mal ús, el/la 

participant quedarà automàticament desqualificat de competició i haurà de fer-se 

càrrec de una indemnització que es desprenguin de la reparació i/o reposició dels 

danys ocasionats. 
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