
Vi arrangerer turnering for alle på skolen i FIFA og CS. FIFA-turneringen vil 

foregå i lunsjpausene frem mot jul, og CS-turnering vil gjennomføres på 

ettermiddagstid i uke 48, med en «grand final» mot lærerne onsdag 2. 

desember uke 49. Påmelding og mer info finner dere på Facebook-siden eller 

hjemmesiden til Vadsø VGS. Påmeldingsfrist fredag 23. oktober. 

 

Ekstra info 

FIFA: 

Kampene spilles på E-sport rom. Det spilles en kamp hver lunsj fra onsdag 28.10. Det spilles doble 

utslagsrunder. Vi legger ut turneringsoppsett på skolens hjemmeside hvor dere kan se når dere 

spiller og hvem dere møter.  

Vi spiller FIFA 21 på PS4. Kamplengden blir på 12 minutter (6 minutters omganger) og uavgjort etter 

to omganger avgjøres med straffekonk. Vi spiller «avspark» og dere kan velge mellom alle lag. 

Premie: FIFA 21 FUT Pakker 

Påmelding: For å melde seg på send melding på teams til Kjetil Nesje 

 

CS:GO: 

Kampene spilles på ettermiddagstid på E-sport rom i uke 48 (23-27 november). Det spilles vanlige 

eller doble utslagsrunder avhengig av hvor mange lag som melder seg på turneringen. 

Turneringsoppsett og tidskjema legges ut på skolens hjemmeside. 

Hvert lag må inneholde minst 1 spiller av hvert kjønn, og minst 1 spiller som ikke har spilt mer enn 50 

timer CS før 01.11.2020. 

Vinneren av kampene kåres etter ett kart, best av 30 runder. Kamper som ender 15/15 vil bli avgjort 

med overtime (best av 6 runder). Alle kampene spilles på kartet de_inferno, og våpnene AWP og 

auto-sniper kan ikke brukes i turneringen.  

Premie: Vinnerne får Pizza på Opticom og anledningen til å møte lærerne i en storfinale. Ved tap tar 

lærerne pizzaen. Hvis lærerne taper får elevene overta en undervisningstime til en av lærerne, og 

lærerne på lærerlaget må være elever sammen med resten av klassen. 

Påmelding: Lagkaptein sender melding med lagnavn og deltakere til Kjetil Nesje på teams. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Double-elimination_tournament
https://en.wikipedia.org/wiki/Double-elimination_tournament

