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1. CALENDARI D'ACTIVITATS "SALÓ DEL VIDEOJOC"
A part del Showroom i de la pràctica lliure perquè qualsevol usuari pugui practicar
en tot tipus de videojocs, es realitzaran activitats, com tornejos i competicions
perquè els jugadors puguin gaudir de la manera competitiu que ofereixen la
majoria de títols, en base als paràmetres anteriorment exposats, hem elaborat un
complet calendari d'activitats:

Data

Hora

Tornejos

Plataforma

jugadors Màxims

Divendres 16 de
Febrer

12:00h

CS:GO

PC

8 equips classificats de
l'online

Divendres 16 de
Febrer

16:00h

Clash Royale

Mobile

64

Dissabte 17 de
Febrer

12:00h

League of
Legends

PC

8 equips classificats de
l'online

Dissabte 17 de
Febrer

12:00h

Fifa18

Ps4

64

Diumenge 18 de
Febrer

12:00h

Call Of Duty:
WWII

Ps4

64

Diumenge 18 de
Febrer

12:00h

Hearthstone

PC

32

Diumenge 18 de
Febrer

16:00h

GT Sport

Simuladors

64
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2. NORMATIVA OFICIAL TORNEIGS "9è Saló del Videojoc i Internet"
PRIMERA - OBJETECTE DEL CAMPIONAT
L'objecte d'aquest document és establir les condicions de participació i regles del
campionat basat en els diferents videojocs sobre els quals es faran competicions
oficials a ANDORRA SALÓ DEL VIDEOJOC (Saló del Videojoc), tractant-se d'una
dinàmica de competició en la qual tots els interessats en la mateixa pretenen alçar-se
amb un premi a través de la seva participació presencial en qualsevol dels tornejos.
Cada persona interessada a participar s'ha de presentar al punt habilitat per a la
inscripció a SALÓ DEL VIDEOJOC i emplenar el full d'inscripció o fer la seva inscripció a
través del web oficial.
L'objectiu del campionat és obtenir un guanyador de cada torneig entre tots els
participants, competint aquests últims en els videojocs que hagi previst l'Organització
per a realitzar competicions oficials, que se celebraran segons indica el calendari
oficial i en la plataforma que hi figura. Els Campionats es desenvoluparan en les zones
de competició, tot i que algun s'ubicarà en una altra seu, la qual cosa serà informat a
través del web oficial..

SEGONA - ORGANITZACIÓ I RESPONSABLES:
Els Campionats seran organitzats pels responsables de Weekend Play amb la
col.laboració de les diferents empreses creadores i / o distribuïdores dels títols que
tindran presència en la competició oficial.

TERCERA - REQUISITS DE PARTICIPACIÓ:
Pot participar en el Campionat qualsevol persona física amb residència legal a
Andorra, que s'hagués registrat correctament, omplint el formulari habilitat a aquest
efecte, i que confirmeu la vostra assistència i inscripció al torneig en els punts oficials
habilitats a SALÓ DEL VIDEOJOC , la possibilitat d'inscripció i confirmació de
participació finalitza una hora abans de la previsió de començament de cada torneig.
El Campionat està obert a la participació de totes les persones, independentment del
seu gènere, edat (llevat dels tornejos que es limiti la participació per raons d'edat),
raça o condició.
No podran participar aquelles persones les dades siguin incorrectes, incompletes o
siguin illegibles.
A més, les dades facilitades, hauran de ser veraces. Si es detecta que algun
participant ha enviat o facilitat dades que no són veraces, quedarà eliminat del
Campionat de manera immediata i irrevocable.
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QUARTA - CARACTERÍSTIQUES DE LA COMPETICIÓ:
En cas de participants menors d'edat, si resulten guanyadors, necessàriament haurà de
constar l'acceptació del premi que correspongui pel seu representant legal (pare o
tutor).
Període de la Competició
Aquesta acció estarà activa per als usuaris que es registren en els punts habilitats pels
responsables d'SALÓ DEL VIDEOJOC els dies assenyalats o mitjançant el web oficial
mentre el registre estigui habilitat.
Inscripcions
El registre en el Campionat es pot dur a terme de la següent manera:
• Registre presencial: s'ha d'omplir el full de registre facilitada per l'Organització, tot i
que cal confirmar la inscripció i presència, més aviat millor, perquè es tancaran les
inscripcions i confirmacions una hora abans del començament de cada competició.
• Registre Online: a través
(www.salodelvideojoc.com)

del

web

habilitada

per

a

tal

efecte.

Calendari oficial de les competicions oficials i Condicions de participación
El Calendari i les condicions i particularitats pròpies de cada competició sobre els
diferents videojocs en què hi haurà competició oficial, estaran penjats a la web oficial.
CINQUENA - REGLES GENERALS:

1 - Tots els participants hauran de competir en les mateixes condicions d'igualtat,
segons l'exposat en l'apartat corresponent de les presents Bases.
2 - Queda terminantment prohibida la modificació de qualsevol paràmetre sobre
qualsevol normativa particular dels diferents títols. Llevat de les que cregui convenient
l'Organització.
3 - Queda terminantment prohibit l'ús de comandaments, perifèrics o accessoris propis
dels participants, havent d'adaptar els interessats a les condicions de participació.
Llevat excepcions que aprovi el coordinador del mateix torneig.
4 - Tot participant culpable de vandalisme, agressió física o verbal a un altre o al
públic, o de tot altre inconvenient que generi en l'esdeveniment serà desqualificat, i
decisió inapel.lable del coordinador de cada competició.
5 - Tots els registres i resultats han de ser supervisats i anotats pel personal de
l'esdeveniment (coordinador), i invalidats els que no siguin oficialment revisats.
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6 - No seran tinguts en compte en cap cas els registres / resultats obtinguts al marge de
les condicions generals de participació.
7 - Tots els participants hauran d'estar presents a la zona de joc al començament de la
competició, quedant desqualificats automàticament en cas contrari.
8 - L'organització no es responsabilitza dels danys que un usuari pugui patir com a
conseqüència de la seva pròpia negligència o actuació.

SISENA - ACCEPTACIÓ DE LES BASES:
La participació en la promoció implica necessàriament l'acceptació de les presents
bases i del criteri interpretatiu de l'Organització pel que fa a la resolució de qualsevol
qüestió derivada de la Competició.
L'incompliment d'alguna de les bases donarà lloc a l'exclusió del participant del
Campionat, del torneig o de la Competició.
En cas d'existir dubtes o discrepàncies en la interpretació de les presents Bases
prevaldrà el criteri de l'Organització.
Els participants accepten així mateix estar subjectes a les decisions de l'Organització en
cada moment del Campionat, que seran definitives i vinculants en tots els seus extrems.
Per motius raonats, l'Organització pot modificar aquestes bases un cop començat el
Campionat.
De la mateixa manera, les bases estaran disponibles a la pàgina web oficial de la
Competició. Tots els participants i guanyadors accepten sotmetre's a la legislació i la
jurisdicció dels tribunals, amb renúncia a qualsevol fur que en dret pogués
correspondre inclòs el personal.
SALÓ DEL VIDEOJOC es reserva el dret a modificar i / o cancel lar el torneig quan
concorrin causes alienes a la seva voluntat que impedeixin el correcte
desenvolupament del torneig. En aquest cas, aquest fet serà publicitat pels mateixos
mitjans en què ho hagi estat la celebració del torneig, prevalent com a mitjà oficial de
connexió amb jugadors i usuaris la web oficial.
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SETENA - POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal,
s'informa als participants de la promoció que les dades personals facilitades, seran
incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal, propietat d'Andorra Telecom,
la finalitat, a més de la gestió de la promoció, serà comercial i publicitària, acceptant
mitjançant la participació a rebre futures comunicacions de promoció i oferta dels seus
productes i serveis, fins i tot per via electrònica.
Expressament s'informa als participants que podran exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel.lació i oposició al tractament de les dades facilitades dirigint-se per
escrit a la següent adreça: Andorra Telecom
SALÓ DEL VIDEOJOC es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions
d'aquesta promoció, fins i tot la seva possible anul • lació abans del termini prefixat,
sempre que concorri causa justa per a això, es compromet a comunicar les noves
bases, condicions de la promoció o la seva anul definitiva .
SALÓ DEL VIDEOJOC es reserva el dret d'utilitzar el nom i la imatge dels guanyadors en
tot allò relatiu al desenvolupament de la Competició oficial d'SALÓ DEL VIDEOJOC de
manera que els concursants, per la seva mera participació consenten en la utilització,
publicació i reproducció en tot el món i sense cap limitació de la seva imatge i el seu
nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació (inclòs Internet), o qualsevol
altre mitjà, amb finalitats promocionals o informatives sempre que aquests es
relacionen amb aquesta promoció, sense compensació econòmica ni de cap altre
tipus per al participant.
SALÓ DEL VIDEOJOC no es fa responsable en el cas dels errors, interrupcions, defectes,
tardança d'operacions o transmissions, destrucció, accés no autoritzat o per mal
funcionament, dolenta transmissió o error de qualsevol classe en rebre qualsevol
informació.

L'Organització es reserva el dret d'adoptar qualsevol iniciativa que sense estar
regulada en aquestes bases, contribueixi al major èxit de la Competició no se li podrà
formular cap reclamació.
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Hearthstone
Places habilitades: Sense límit online i 32 presencial
Només comptes del servidor europeu.
El torneig es disputarà en format Last Hero Standing sense baneos.
Cada jugador haurà de triar 3 herois abans de la partida.
Els enfrontaments són al millor de 5 rondes i només es pot escollir un mall de cada
classe triada anteriorment.
El perdedor de cada ronda està obligat a canviar d'heroi.
El primer a guanyar 3 vegades passa a la següent ronda.
El correu brossa i els insults al xat estan totalment prohibits.
S'habilitarà un xat de Discord a disposició dels participants per millor organització.
El mail per inscripcions i preguntes és torneos.weekendplay@gmail.com
Per a les inscripcions heu de manar vostre Battletag al mail anterior
Els jugadors hauran de jugar a l'hora acordada per l'organitzador, el calendari
d'enfrontaments es lliurarà per l'organització en tancar les inscripcions.
Les inscripcions es tancaran el dia 25 de gener a les 23:59.
El resultat de la partida haurà de ser notificat per ambdues parts i si pot ser
acompanyat d'una captura del mateix.
En cas que algun dels jugadors tingui problemes de connexió perdrà el bàndol que es
desconnecti, si el problema prové dels servidors del joc s'haurà d'informar a
l'organitzador per reiniciar la partida.
Els organitzadors del torneig són els màxims responsables del mateix de forma que la
seva veu i el seu vot van per sobre de qualsevol opinió personal; és per això que si els
organitzadors determinen necessària una anul·lació de partida, repetició de la
mateixa o altres aspectes, caldrà acatar les seves decisions (ja que tindran un motiu
per a això, com es comprèn).
L'organització es reserva el dret de modificar les normes per al bon funcionament del
torneig.
Si una persona s'inscriu en 2 o més tornejos simultanis és responsabilitat seva el no poder
aparèixer en algun d'ells.
La participació en aquest torneig implica l'acceptació d'aquestes bases.
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League of Legends
Places habilitades: Sense límit, els 8 millors equips es classificaran per jugar el torneig
presencial
Les partides seran de 5vs5 a l'esquerda de l'invocador
Servidors EU West
Nivell de invocador mínim 30
Es jugarà en mode torneig a partides personalitzades amb eliminació directa
No està permès l'ús de cap tipus de hack o ajuda en partida
El correu brossa i els insults al xat estan totalment prohibits.
S'habilitarà un xat de Discord a disposició dels participants per millor organització.
El mail per inscripcions i preguntes és torneos.weekendplay@gmail.com
Per a les inscripcions heu de manar vostre nom d'equip i nom de invocador de tots els
components al mail anterior.
Els jugadors hauran de jugar a l'hora acordada per l'organitzador, el calendari
d'enfrontaments es lliurarà per l'organització en tancar les inscripcions.
Les inscripcions es tancaran el dia 25 de gener a les 23:59.
El resultat de la partida haurà de ser notificat per ambdues parts i si pot ser
acompanyat d'una captura del mateix.
En cas que algun dels jugadors tingui problemes de connexió perdrà el bàndol que es
desconnecti, si el problema prové dels servidors del joc s'haurà d'informar a
l'organitzador per reiniciar la partida.
Els organitzadors del torneig són els màxims responsables del mateix de forma que la
seva veu i el seu vot van per sobre de qualsevol opinió personal; és per això que si els
organitzadors determinen necessària una anul·lació de partida, repetició de la
mateixa o altres aspectes, caldrà acatar les seves decisions (ja que tindran un motiu
per a això, com es comprèn).
L'organització es reserva el dret de modificar les normes per al bon funcionament del
torneig.
Si una persona s'inscriu en 2 o més tornejos simultanis és responsabilitat seva el no poder
aparèixer en algun d'ells.
La participació en aquest torneig implica l'acceptació d'aquestes bases.
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Counter Strike: Global Offensive
Places habilitades: Sense límit, els 8 millors equips es classificaran per jugar el torneig
presencial
Les partides es jugaran al millor de 30 rondes.
Abans de cada partida es jugarà una ronda a ganivet, el guanyador pot triar en què
bàndol començar.
En cas d'empat es jugarà una pròrroga de 4 rondes alternant d'equip cada 2 rondes,
quedarà vencedor l'equip que guanyi 3 rondes.
Totes les armes, granades i armilles estan permesos.
Abans de començar cada equip ha de banear mapes per torns de la següent llista,
quan només quedi un serà en el qual es disputi l'enfrontament.
• Cobblestone
• Dust 2
• Inferno
• Mirage
• Memòria cau
• Nuke
• Train
No està permès l'ús de cap tipus de hack o ajuda en partida.
El correu brossa i els insults al xat estan totalment prohibits.
S'habilitarà un xat de Discord a disposició dels participants per millor organització.
El mail per inscripcions i preguntes és torneos.weekendplay@gmail.com
Per a les inscripcions heu de manar vostre nom d'equip i SteamID de tots els
components al mail anterior.
Els jugadors hauran de jugar a l'hora acordada per l'organitzador, el calendari
d'enfrontaments es lliurarà per l'organització en tancar les inscripcions.
Les inscripcions es tancaran el dia 25 de gener a les 23:59.
El resultat de la partida haurà de ser notificat per ambdues parts i si pot ser
acompanyat d'una captura del mateix.
En cas que algun dels jugadors tingui problemes de connexió perdrà el bàndol que es
desconnecti, si el problema prové dels servidors del joc s'haurà d'informar a
l'organitzador per reiniciar la partida.
Els organitzadors del torneig són els màxims responsables del mateix de forma que la
seva veu i el seu vot van per sobre de qualsevol opinió personal; és per això que si els
organitzadors determinen necessària una anul·lació de partida, repetició de la
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mateixa o altres aspectes, caldrà acatar les seves decisions (ja que tindran un motiu
per a això, com es comprèn).
L'organització es reserva el dret de modificar les normes per al bon funcionament del
torneig. Si una persona s'inscriu en 2 o més tornejos simultanis és responsabilitat seva el
no poder aparèixer en algun d'ells. La participació en aquest torneig implica
l'acceptació d'aquestes bases.

Clash Royale
Places habilitades: 1000 online i 64 presencial
Es jugarà al millor de 3 partides amb regles de torneig estàndard.
Es pot canviar de mall entre partides.
En cas d'empat es repetirà l'enfrontament fins que hi hagi un guanyador.
S'habilitarà un xat de Discord a disposició dels participants per millor organització.
El mail per inscripcions i preguntes és torneos.weekendplay@gmail.com
En finalitzar les inscripcions es us enviarà un clan perquè us uniu.
Els jugadors hauran de jugar a l'hora acordada per l'organitzador, el calendari
d'enfrontaments es lliurarà per l'organització en tancar les inscripcions.
Les inscripcions es tancaran el dia 25 de gener a les 23:59.
El resultat de la partida haurà de ser notificat per ambdues parts i si pot ser
acompanyat d'una captura del mateix.
En cas que algun dels jugadors tingui problemes de connexió perdrà el bàndol que es
desconnecti, si el problema prové dels servidors del joc s'haurà d'informar a
l'organitzador per reiniciar la partida.
Els organitzadors del torneig són els màxims responsables del mateix de forma que la
seva veu i el seu vot van per sobre de qualsevol opinió personal; és per això que si els
organitzadors determinen necessària una anul·lació de partida, repetició de la
mateixa o altres aspectes, caldrà acatar les seves decisions (ja que tindran un motiu
per a això, com es comprèn).
L'organització es reserva el dret de modificar les normes per al bon funcionament del
torneig.
Si una persona s'inscriu en 2 o més tornejos simultanis és responsabilitat seva el no poder
aparèixer en algun d'ells.
La participació en aquest torneig implica l'acceptació d'aquestes bases.
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FIFA 18
Places habilitades: Sense límit online i 64 presencial, el guanyador línia jugarà contra el
guanyador presencial
Plataforma: PS4
Els partits es jugaran a 6 minuts per part.
Estan banejats els equips llegenda.
En cas d'empat es jugarà gol d'or, si l'empat persisteix el guanyador es decidirà per
penals.
La defensa clàssica no està permesa.
S'habilitarà un xat de Discord a disposició dels participants per millor organització.
El mail per inscripcions i preguntes és torneos.weekendplay@gmail.com
Per a les inscripcions heu de manar vostre ID de PSN al mail anterior.
Els jugadors hauran de jugar a l'hora acordada per l'organitzador, el calendari
d'enfrontaments es lliurarà per l'organització en tancar les inscripcions.
Les inscripcions es tancaran el dia 25 de gener a les 23:59.
El resultat de la partida haurà de ser notificat per ambdues parts i si pot ser
acompanyat d'una captura del mateix.
En cas que algun dels jugadors tingui problemes de connexió perdrà el bàndol que es
desconnecti, si el problema prové dels servidors del joc s'haurà d'informar a
l'organitzador per reiniciar la partida.
Els organitzadors del torneig són els màxims responsables del mateix de forma que la
seva veu i el seu vot van per sobre de qualsevol opinió personal; és per això que si els
organitzadors determinen necessària una anul·lació de partida, repetició de la
mateixa o altres aspectes, caldrà acatar les seves decisions (ja que tindran un motiu
per a això, com es comprèn).
L'organització es reserva el dret de modificar les normes per al bon funcionament del
torneig.
Si una persona s'inscriu en 2 o més tornejos simultanis és responsabilitat seva el no poder
aparèixer en algun d'ells.
La participació en aquest torneig implica l'acceptació d'aquestes bases.
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Call of Duty WWII
Places habilitades: Sense límit online i 64 presencial, el guanyador línia jugarà contra el
guanyador presencial
Plataforma: PS4
Els partits es jugaran 1vs1 a eliminació directa.
Es jugarà en mode Buscar i Destruir.
El primer que guanyi 6 rondes guanya la partida.
Abans de l'inici de la partida els jugadors hauran de banear per torns mapes de la
següent llista, el mapa sobrant serà l'elegit per jugar.
• Ardennes Forest
• Gibraltar
• London Docks
• Sant Casa Du Mont
• USS Texas
Queden prohibits els objectes, accessoris, armes i millores de la següent llista:
• Torretes
• Cartutxos incendiaris
• Lewis
• MG 15
• Bren
• MG 42
• Foc Ràpid
• Gran Calibre
• Llançament d'Emergència
• Avió de Contrareconocimiento
• Paquet d'ajuda
• Avió de Reconeixement
• Paracaigudista
• Espionatge
• Instints
• Fuseller
• Explosiu
• Llançat
• Guaita
• Logística
• Requeriments
• Commoció
• Mina S 44
• Càrrega de Motxilla
S'habilitarà un xat de Discord a disposició dels participants per millor organització.
El mail per inscripcions i preguntes és torneos.weekendplay@gmail.com
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Per a les inscripcions heu de manar vostre ID de PSN al mail anterior.
Els jugadors hauran de jugar a l'hora acordada per l'organitzador, el calendari
d'enfrontaments es lliurarà per l'organització en tancar les inscripcions.
Les inscripcions es tancaran el dia 25 de gener a les 23:59.
El resultat de la partida haurà de ser notificat per ambdues parts i si pot ser
acompanyat d'una captura del mateix.
En cas que algun dels jugadors tingui problemes de connexió perdrà el bàndol que es
desconnecti, si el problema prové dels servidors del joc s'haurà d'informar a
l'organitzador per reiniciar la partida.
Els organitzadors del torneig són els màxims responsables del mateix de forma que la
seva veu i el seu vot van per sobre de qualsevol opinió personal; és per això que si els
organitzadors determinen necessària una anul·lació de partida, repetició de la
mateixa o altres aspectes, caldrà acatar les seves decisions (ja que tindran un motiu
per a això, com es comprèn).
L'organització es reserva el dret de modificar les normes per al bon funcionament del
torneig.
Si una persona s'inscriu en 2 o més tornejos simultanis és responsabilitat seva el no poder
aparèixer en algun d'ells.
La participació en aquest torneig implica l'acceptació d'aquestes bases.
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