
 
ESTORNEIG  DE  CONFINAMENT  -  FIFA  20



L' ESTorneig de Confinament -

Fifa20

 és una iniciativa de joves de la

província de Lleida per

promocionar l'esport electrònic o

"esports" al territori de Lleida.

La primera acció serà realitzar

l'ESTorneig de Confinament-Fifa20

Objectiu de l'activitat

Realitzar un torneig entre tots els

equips no professionals de la

província de Lleida i fer-los

competir entre ells a base d'un

esquema competitiu preparat per

l'ocasió.

 

Donar a conèixer aquests formats i

formes d'oci a la població de la

província de Lleida.

 



CLUBS DE LLEIDA

Crearem els equips amb nom i

jugadors amb un nivell igual per tots

(ex. 85) per poder fer alineacions (Ex.

veurem si el jugador posa a l'amic de

titular o al bo de l'equip en la realitat).

RETRANSMISIÓ

Retransmetrem els partits en directe

per les plataformes de Twitch,

Facebook Gaming i Youtube Gaming

(també intentarem treballar

retransmetre-ho a algun mitjà local).

NARRACIÓ

Narrarem (castejarem) els partits amb

convidats especials, entrevistes post

partit amb jugadors, resums, etc.

RECOMPENSES I PREMIS

Premis per finalistes i campió del

torneig.



REQUISITS  PELS  CLUBS  DE  FUTBOL

Representació d'un jugador per club.

Bona connexió a internet i joc Fifa20.

Emplenar formulari facilitat (mirar correu).

Enviar la imatge de l' escut del club

(gamesports@gmail.com).

Enviar els noms o sobrenoms (apodos)

dels jugadors plantilla i posició

aproximada al camp (porter, etc.).

 



Vols narrar o participar en la
retransmissió del teu equip?

Busquem gent de comunicació o "casters" de

Lleida per donar a conèixer/connectar aquesta

comunitat i guanyar experiència en aquesta

nova forma de comunicar. 

Per això, ens posarem en contacte amb

estudiants de comunicació  dels principals

centres educatius de Lleida per oferir-los

aquesta oportunitat.

 

Si t'arriba aquesta informació també pots

contactar amb nosaltres a partir del correu:

gamesportslleida@gmail.com

NARRADORS/CASTERS



vols practicar en plataformes com
Twitch/ Youtube Gaming/ Facebook

Gaming?

Obrim la possibilitat de participar del

projecte a gent de realització o tècnics per

treballar amb un ambient profesional i

practicar amb nous formats de

retransmissió.

 

Si t'arriba aquesta informació també pots

contactar amb nosaltres a partir del correu:

gamesportslleida@gmail.com

TÈCNICS/REALITZACIÓ



Es repartiran premis pels guanyadors,

finalistes i participants del torneig.

PREMIS  I  RECOMPENSES

A falta de detalls finals, serà entre el 15

d'abril i 2 de maig.

DURADA  DEL  TORNEIG

El projecte està fet per ajudar a fer

més passable aquests dies de

confinament i fer més soportable

l'estància a casa entre els joves (i no

tant joves).

MATEM  L 'ABORRIMENT



CARRER

TELÈFON

EMAIL

Plaça Sant Joan - C/Saragossa 3, 2n - A

873 00 06 28

gamesportslleida@gmail.com

QUEDA'T A
CASA!


