
FIFA Player Handbook
Välkommen till Challengermode, FIFA-spelare!

I den här handboken kan du hitta den information du behöver för att delta i FIFA-turneringar på
vår plattform.



Allt du behöver veta

Koppla ihop ditt FIFA-konto med ditt Challengermode-konto

För att delta i FIFA-turneringar på Challengermode behöver du koppla ihop ditt FIFA-konto på
ditt Playstation med ditt Challengermode-konto.

Först skapar du ditt användarnamn via knappen “Sign up” eller “logga in” längst upp till höger.
Sedan klickar du på plus-tecknet till vänster, “Add game”, där du får upp en bubbla som liknar
nedan. Där väljer du platformen du spelar på (PS4) och vad ditt FIFA-konto heter på ditt PS4.

När du gjort detta klickar du på “connect”.

Delta i en turnering och bekräfta ditt deltagande

För att delta i en turnering klickar du på Join Tournament-knappen i det högra, övre hörnet inne
på turneringens sida.



Vem som helst kan anmäla sig till en turnering, men för att bli märkt som “Redo” och läggas in i
turneringens matchträd, behöver du även bekräfta ditt deltagande. När detta är gjort blir du
automatiskt “seedad” och läggs in i turneringens spelschema.

Ett tidtagarur, precis ovanför “Join tournament”-knappen, visar hur lång tid det är tills den startar.
Där hittar du även en timer som visar på när du kan “bekräfta ditt deltagande” (Confirm your
participaction)..

Bekräftningsperioden börjar 60 minuter innan turneringen startar, då klickar du på Confirm
Participaction-knappen för att bekräfta att du deltar i turneringen. När du har gjort detta
behöver du bara vänta på att turneringen börjar.



Turneringen börjar

När turneringen börjar kommer du automatiskt seedas in i turneringens “bracket”.
När du blivit seedad kommer en “Go to Game”-knapp komma upp istället för Confirm
Participation, där du klickar och skickas vidare till matchens lobby.

Du kan även hitta Go to Game-knappen bland dina Aktiviteter, uppe i det högra hörnet, under
ditt användarnamn.



Du kan även hitta din match i det bracket som finns inne i turneringsrummet, där kan du även se
alla matcher som kommer spelas i turneringen.

NOTE: Om du inte går in i din Challengermode-lobby inom 10 minuter kommer du automatiskt
diskvalificeras och din motståndare vinner på Walk Over.



Spela din match
När bägge spelare är i match-lobbyn, kommer en “Play”-knapp upp. Klicka på denna för att se
detaljer kring hur er match spelas.
Ni får även instruktioner hur ni lägger till er motståndare som Vän på din knosol så att ni kan
bjuda in varandra till matchen.

Följ instruktionerna som kommer upp när du klickar på Play och bjud in din motståndare. När
bägge spelare har bekräftat att de är redo att spela matchen kan ni starta matchen på konsolen.

När ni spelat klart matchen är det viktigt att ni tar en screenshot av slutresultatet med er
“Share”-knapp på kontrollen..

15 minuter efter att matchen har satts igång kommen en “Report Results”-knapp komma upp,
där ni klickar för att rapportera hur matchen slutade.



Skriv in resultatet och lägg gärna med en bild från matchen för att bekräfta vem som vann och
vem som förlorade.

Nedan kan ni se ett exempel på hur det kan se ut:

När bägge spelare har rapporterat resultatet kommer den vara färdig.
Vinnaren går vidare i turneringen till nästa match.

Vinner du kommer en ny Go to Game-knapp upp på turneringssidan.

Turneringsbracketet kommer vara uppdaterat och om du varit snabbare än din kommande
motståndare kanske du får vänta några minuter innan er matchlobby skapas.



The Competitive Format

If you aren’t familiar with the format, Single Elimination is pretty much what it sounds like. If you
lose a full match set (either a best-of-one game or best-of-three games) you lose your spot in
the tournament. Better luck next time!

The matches in a bracket style format are played as soon as you have an opponent and
aren’t set to start at certain times. This means that you may need to wait for a bit to get your
opponent, or you may already have one when you’ve just finished your last game. This is why
it’s so important to keep checking the current bracket on Challengermode.com so you don’t
miss anything.


