
XurriFortnite2022 
Competició de Fortnite - Carnaval Agramunt 

 
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 qual 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.  
 
El diumenge 27 de febrer de 2022, cadascú des de casa seva, en una 
hora determinada, que serà entre les 17h i les 18h. Podreu jugar des 
de qualsevol plataforma, ja sigui amb la PlayStation, PC, Switch … 
 
El format de partida serà de partida personalitzada amb tots els 
participants. El guanyador serà el millor de tres partides. 
  



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 AgramuntRules:  
https://discord.gg/rqF4YTDHEc 
 

2. Anar al canal de text ⚡⚡carnaval⚡⚡ . 
3. Omplir el formulari d’inscripció 
4. Conectar-se el diumenge 27 de febrer de 2022 a les 17h al 

canal de veu de discord (⌛SalaEspera⌛) 
 
Premi: 
 
A part de passar una bona estona jugant al Fortnite, guanyaràs un 
pack que inclou ratolí, teclat, estora i auriculars de gamer. A més, 
tenir l’honor de ser el guanyador del Xurrikiller 2022. 
 
Condicions: 
 

- Les partides han de ser en solitari. No es comptabilitzaran 
aquelles partides en modalitats especials com ara pati de jocs 
o mode creatiu, entre d’altres. El no compliment pot ser 
motiu d'eliminació. 

- És obligatori estar connectat al canal de discord en el 
moment de la competició. 

- Una mala conducta pel canal de Discord pot comportar 
l’eliminació. 
(VEGEU LES BASES PER MÉS DETALLS) 

https://discord.gg/rqF4YTDHEc


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 rànquing en finalitzar la partida. La puntuació serà 
sumativa. EXEMPLE: Primera partida queda posició 20,  a la 
segona posició 10é, i a la final 3r (20+10+3) + 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.

  
  



BASES:  
1. La inscripció al torneig és possible per a totes les persones físiques d’Agramunt i la 

ribera i de forma gratuïta, fins a l'inici dels torneigs. Les inscripcions s'han de 
formalitzar mitjançant el formulari (100 places per inscripció online aquí: 
https://discord.gg/9CaHPjgU ) 

2. Format de Competició: Es jugarà una partida en mode Battle Royale i s'anotarà el 
lloc aconseguit i el nombre de baixes (Ranking). Mode: Només (1 jugador) Es 
jugarà tres partides en mode BATTLE ROYALE, i es tindrà en compte la posició 
en què ha quedat a la partida (del 1r al 100º) i el nombre de baixes assolit en cas 
d'empat al rànquing (Obtenir 0 baixes implica una partida NULA 
independentment de la classificació). En cas d'empat en classificació i baixes, a 
l'última hora es farà una ronda final de desempat (En cas d'haver-ho i/o necessitar-
ho) 
En cas de qualsevol inconvenient imprevisible durant el desenvolupament de la 
competició, es reiniciarà la partida. 
 

3. Els organitzadors del torneig en són els màxims responsables de manera que la 
seva veu i el seu vot van per sobre de qualsevol opinió personal o situació de la 
consola; és per això que si els organitzadors determinen necessària una pausa, 
anul·lació de partida, repetició de la mateixa o altres aspectes, caldrà acatar les 
seves decisions (ja que tindran un motiu, com es comprèn). 

4. L'organització es reserva el dret de modificar les normes per al bon funcionament 
del torneig. 

5. La participació en aquest torneig implica l'acceptació d'aquestes bases. 
6. La participació en aquest torneig implica la cessió de la imatge personal. 

(Publicació a les xarxes de @carnavalagramunt) 
7. Les inscripcions es tancaran Diumenge 27 de febrer de 2022 a les 16:45 h. 

 
 

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

https://discord.gg/rqF4YTDHEc


Comissió Carnaval Agramunt 


