Xurri-Fortnite
Competició de Fortnite - Carnaval Agramunt 2021
Què és el XurriFortnite?
El XurriFortnite és la versió virtual del Xurrikiller tradicional que
es celebra a la nostra població per les dates de carnaval adaptat a
les mesures de prevenció de la Covid-19. Està encarada a aquells
jugadors de Fortnite que podem trobar al nostre entorn més
proper. Només un podrà guanyar.
En què consisteix?
Enguany, la situació en la que ens trobem no ens permet
desenvolupar el joc tal com estem acostumats, per aquesta raó hem
decidit modernitzar-nos i passar-ho a una competició de Fortnite.
Cadascú, individualment des de casa seva, en una hora
determinada, que serà entre les 
17h i les 18h del Diumenge 14 de
Febrer
, sense poder-la sobrepassar. Us haureu de conectar al vostre
compte i fer el màxim de partides que pogueu. Podreu jugar des de
qualsevol plataforma, ja sigui amb la PlayStation, Pc, Switch …
Durant aquesta hora competireu al mode online individual.
Haureu d’intentar quedar en la millor posició i matar al major
nombre de jugadors possible.

Com hi puc participar?
Només poden participar aquelles persones que siguin d’Agramunt
o la Ribera del Sió.
Per inscriure’t cal fer:
1. Entra al canal de discord de la xurripampi:
https://discord.gg/vSCpdwq7
2. Escriu el teu nom, el teu nickname al joc, plataforma amb la
que jugues, edat i lloc on vius.
Qui guanyarà?
El guanyador serà aquell que aconsegueixi més puntuació. Es
tindran en compte dues coses. Les Kill’s donant un punt per cada
baixa, i ranking en finalitzar la partida. La puntuació serà sumativa,
és a dir, si fas top 5 tindràs un total de 10 punts
(Top20+Top10+Top3) + les morts que hagis fet.
Per tant:
- 1 Kill = 1 punt
- 2 Kills = 2 punts
- 3 Kills = 3 punts
- …
Ranking:
Top 20: 2 punts.
Top 10: 3 punts.
Top 3: 5 punts.
Top 1: 10 punts.

Condicions:
- Les partides han de ser en solitari, dúos o esquadrons. No es
contabilitzaran aquelles partides en modalitats especials com
ara pati de jocs o mode creatiu, entre d’altres. El no
compliment pot ser motiu de eliminació.
- Només contarem aquelles partides que s'han començat entre
les 17:00h del diumenge dia 14 i les 18:00h (inclós) del mateix
diumenge dia 14. És a dir si s’inicia una partida a les 17:59h la
partida serà puntuable, però si la partida s’inicia a les 18:01h
quedarà fora de puntuar.
- A partir de les 18:00h s’ha d’enviar al xat del discord una
imatge amb l’historial de repeticions realitzades durant
aquesta hora. No s’acceptaran més imatges un cop passades
les 19:00h del Diumenge 14 de Febrer.
- A la imatge s’ha de poder veure l’historial de repeticions amb
les partides fetes duran les 17:00h i les 18:00h, la durada, la
posició i el nombre d’eliminacions.
- El guanyador serà anunciat el Dilluns 15 de Febrer a través de
les xarxes socials de la xurripampi.
- Una mala conducta pel canal de Discord pot comportar
l’eliminació. En cas de jugar amb esquadró podeu crear una
sala de veu per poder-vos comunicar. AQUESTA SALA haurà
de ser al canal de la Xurripampi.
Premi:
A part de passar una bona estona jugant al Fortnite, també et
podràs endur de premi una super Xurripampi, a més tenir l’honor
de ser el guanyador del Xurrikiller 2021.

Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte pel canal de discord o
per l’Instagram de la xurripampi (@carnavalagramunt).
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