BME-MAFC ESPORTS CUP
FIFA 22 bajnokság

Leírás: A FIFA egy labdarúgó szimulátor, melyben a játékos egy csapatot irányít. Az ellenfél
lehet gép, de egy másik játékos is, aki szintén a csapat irányítója. A cél, akárcsak az élő
fociban, minél több gól rúgása az ellenfélnek, ezzel kiharcolva a győzelmet. A játék során
egyszerre csak 1 labdarúgót irányítunk, akivel lehet passzolni, cselezni vagy akár kapura
lőni. Ha úgy érzed véredben van a foci és a kontrollerrel is ügyesen bánsz, akkor jelentkezz
a 2022-es BME-MAFC Esports Cupra!

Jelentkezés:
● A jelentkezéshez lépj be a BME-MAFC Esports Cup (bmemafcesports.hu) fiókodba
(ha még nem rendelkezel ilyen fiókkal, akkor ezen a linken hozhatsz létre egyet).
● A jelentkezés menüpont alatt töltsd ki az ehhez szükséges formot.
● A versenyen való részvétel védettségi igazolványhoz kötött.
A jelentkezés során megadott minden személyes adatot kizárólag a bajnokság lebonyolítása
céljából használunk fel.

Bajnokság menete:
A bajnokság 2 részre osztható. 1 selejtező lesz (február 18.), melynek az első
4 helyezettje
jut tovább a rájátszás hétvégéjére (március 4.), ahol
alsó-felsőházas rendszerben folytatódik a küzdelem. Ebből a párharcból
kialakult bronzmeccs és döntő lejátszására a nap végén kerül sor. A
bajnokság minden fordulója jelenléti formában lesz megrendezve.

Selejtezők:
●
●
●

A bajnokság csoportkörös lebonyolításban kerül megrendezésre.
A meccseket a szervezők által kimondott fix időpontban kell lejátszani.
Mindenki játszik mindenkivel 1 meccset a csoportjában, majd a 4 legjobban
teljesítő játékos továbbjut.

Rájátszás:
●
●

●

A rájátszás kezdetétől a mérkőzések közvetítve lesznek.
A 4 továbbjutott játékos játszik egymással 1 meccset sorsolás szerint, ezután
a nyertesek a felsőházban míg a vesztesek az alsóházban folytatják a
bajnokságot.
A felsőház nyertese továbbjut a döntőbe, míg a vesztes az alsóházi mérkőzés
nyertesével küzd meg a döntőbe jutásért (az elődöntő vesztese
automatikusan 3. helyezést ér el).

Döntő:
●

Best Of 3-as formában fog lezajlani, azaz az a játékos nyeri a bajnokságot,
aki előbb szerzi meg a 2 győzelmet a meccsek során.

Játékmenet: A bajnokság FIFA 22-vel zajlik Xbox One platformon élőben a Kármán Tódor
Kollégiumban. A meccsek 1v1-ben zajlanak 6 perces félidőkkel. Korlátozott számú
klubcsapatok közül lehet választani, azonban minden csapat egyenlő pontszámmal fog
rendelkezni. A játék, az egyenes kieséses szakaszban, döntetlen esetén 2x2 perces
hosszabbítással, majd büntető párbajjal dől el. Csoportkörök esetén marad a döntetlen. Két
meccs között lesznek rövid szünetek, így átlagosan 20 percet vesz igénybe 1 mérkőzés. Az
adott napon minden meccs lejátszásra kerül.

Általános szabályok:
●
●
●
●
●

A végeredményt minden meccsről a szervezőknek kell bediktálni.
A játék közben kialakult kérdéseket/konfliktusokat minden esetben a szervező csapat
valamely tagja dönti el.
Abban az esetben, hogyha az egyik játékos nem jelenik meg a kiírt időponttól
számított 10 percen belül, akkor ellenfele győz 3-0-ra.
Nem megfelelő viselkedés, csalás és etikátlan cselekedet esetén az adott játékos
kizárható a versenyből.
A szabályzat megváltoztatásának jogát, a jelentkező számtól függően, fenntartjuk!

