Normes per al torneig de Clash Royale
MODE DE JOC
Es disputaran enfrontaments amb combats amistosos
Els jugadors tindran dues opcions per realitzar els combats:





Agregar els oponents com a amics
Entrar al clan de la volcànica temporalment (Nom: Volcanica)
Els combats es disputaran al millor de 3 partides.
El perdedor de cada partida podrà banejar, o no, la carta que vulgui, però aquesta no
podrà ser utilitzada per cap dels dos a la ronda actual.
 Si hi ha temps, la final es disputarà al millor de 5 partides, sinó, serà al millor de 3 com
la resta del torneig.
EMPARELLAMENTS
 Els emparellaments es decidiran a l’atzar
PARTICIPACIÓ AL TORNEIG
 Els participants hauran de demostrar esportivitat i demostrar el coneixement de totes
les normes.
 Els horaris s’han de respectar per tal de no causar retràs a la competició.
 Per tal de mantenir una bona esportivitat recomanem desactivar les reaccions dins del
joc.
 Si en una partida hi ha algun problema tècnic, es podrà tornar a realitzar la partida
segons el criteri de l’àrbitre. (S’entén problema tècnic, com desconnexions o algun
retràs que causi una pèrdua notable de la partida)
 No serà permès utilitzar un llenguatge obscè, grotesc, vulgar, insultant, amenaçador,
abusiu, difamatori o ofensiu de cap tipus. Tampoc incitar una conducta d’odi o
discriminació, tant dins com a les proximitats de la zona del combat, en cap moment.
DESQUALIFICACIONS
L’àrbitre tindrà la potestat de desqualificar a un equip en el següents casos:





Si ha demostrat un comportament poc esportiu o contrari a les normes del torneig.
Si ha jugat una persona diferent a la que competeix per qualsevol motiu.
Si ha tirat la partida o s’ha deixat guanyar de manera intencionada
Si a judici de l’àrbitre, ha comès qualsevol conducta mereixedora de desqualificació,
encara que no consti en aquest reglament.

La persona desqualificada perdrà el dret a rebre cap premi.

