
 

SPELREGELS  

HOE WORDT JE ESPORTS SPELER VAN EXELSIOR ROTTERDAM? 

Wij organiseren een eSports tournament met 128 deelnemers. Eerst speel je een toernooi met 32 deelnemers. In totaal worden er 

dus 4 toernooien tegelijkertijd gespeeld. De winnaars van deze toernooien strijden uiteindelijk nog in 2 finales om de hoofdprijs.  

De deelnemers die zich goed presenteren op het gebied van spel, uitstraling en sportiviteit nodigen we uit voor een 

sollicitatieronde. Op basis van deze sollicitatie, bepalen we wie er gecontracteerd wordt als eSports speler van Excelsior 

Rotterdam. 

 

INFORMATIE VOORDAT JE GAAT SPELEN 

Bij de ontvangst heb je een kleur en speelnummer ontvangen. De kleur staat voor de speelruimte waarin je gaat strijden met 31 

andere deelnemers. Het speelnummer is zeer belangrijk, omdat je hiermee wordt ingedeeld binnen het toernooi.  

TOERNOOI 

Op het scorebord in jouw speelruimte kun je zien, wanneer en op welk scherm je moet spelen. Per ronde gaan 8 deelnemers (per 

speelruimte) de strijd met elkaar aan. Elke deelnemer is vrij om een clubteam te kiezen naar keuze.  

Nadat je jouw tegenstander succes hebt gewenst, ga je de FIFA17 strijd met elkaar aan. Na afloop dien je de scores door te geven 

aan je spelbegeleider bij het scorebord. Om door te gaan, dien je bij de eerste 2 te eindigen in jouw poule. Vervolgens spelen we 

achtste finale, kwartfinale, halve finale en de finale. 

Win je het toernooi van 32 deelnemers? Dan speel je op het finalepodium tegen een andere winnaar.  

GELIJKSPEL  

Bij een gelijkspel, worden er direct strafschoppen genomen tot de winnaar bekend is. Dit betekent dat er geen verlengingen 

gespeeld worden.  

FINALEPODIUM 

Op het finalepodium ga je in een wedstrijd van 4 minuten per speelhelft, spelen voor de winst. Uiteraard mag jij je supporters 

meenemen. Bij gelijke stand wordt er golden goal gespeeld in de finale. Vervolgens eindigen we eventueel met strafschoppen. 

SPELINSTELLINGEN  

Duur speelhelft: 4 minuten 

Moeilijkheidsgraad: Legendarisch 

Spelsnelheid: Normaal 

Camera-instellingen: Standaard 

Blessures: Aan 

Buitenspel: Aan 

Kaarten: Aan 

Controllerinstellingen: Aangepast aan eigen wensen 

CPU Gameplay: Alles op 50%    

 

WISSELEN 

Teamveranderingen mogen enkel gebeuren bij een blessure of tijdens de rust, dit wil zeggen na afronding van de eerste speelhelft 

en dus voor aanvang van de tweede speelhelft.      

PAUZE/TACTISCHE WIJZIGING (TACTISCHE WIJZIGING IS GEEN WISSEL) 

Het spel mag maximaal eenmaal gepauzeerd worden (per deelnemer) voor een tactische wijziging. Dit mag enkel, wanneer je zelf 

balbezit hebt. Verder is de enige geldige pauze tijdens de rust, dit wil zeggen na afronding van de eerste speelhelft en dus voor 

aanvang van de tweede speelhelft.    

TECHNISCHE PROBLEMEN 

Indien door een technische storing of overmacht, de wedstrijd voortijdig gestaakt moet worden, dient de wedstrijd opnieuw 

gespeeld te worden. Wanneer dit plaatsvindt na 70 minuten in het spel, dan is een voorsprong van 2 doelpunten verschil 

voldoende voor de winst. In een ander geval, wordt de wedstrijd opnieuw gespeeld. 

Bij een probleem of elke situatie die voor interpretatie vatbaar is, heeft de organisatie het definitieve beslissingsrecht.    

DISKWALIFICATIE 

Indien wordt afgeweken van het eerder vermelde reglement, er vals gespeeld wordt, opzettelijk een wedstrijd voortijdig wordt 

afgebroken of enige andere vorm van onsportief gedrag wordt geconstateerd, kan dit leiden tot diskwalificatie. 

We hechten bij Excelsior veel waarde aan Fair Play. Deze verantwoordelijkheid ligt dus ook bij jou als deelnemer. Alles controleren 

is onmogelijk, dus ga hier volwassen mee om. 


