SKI RACE SOLDEU
Sentir-se com un esquiador professional, participa a campionats virtuals i accedeix a
premis en el primer joc online de les Finals de la Copa del Món d'esquí alpí disponible
per al teu dispositiu mòbil o tauleta
L'estació d'esquí andorrana de Grandvalira et presenta el primer joc online d'esquí alpí
per al teu dispositiu mòbil o tauleta inspirat en les Finals de la Copa del Món d'esquí alpí
que es disputaran de l'11 al 17 de març del 2019 a Grandvalira, decarrega-te’l
gratuïtament a la botiga Google Play o Apple Store.
Viu l'experiència de sentir-te com un esquiador de la Copa del Món i competeix contra
el cronòmetre amb altres jugadors/es de tot el món. Els millors temps tindran una
recompensa en forma de premis en els pròxims campionats que organitzarà Grandvalira
Soldeu-El Tarter, tot això amb el joc online SKI RACE SOLDEU i tu com a protagonista.
Sent amb les teves pròpies mans l'experiència virtual de baixar per exactament la
mateixa pista de Descens Àliga de la Copa del Món situada en el sector de El Tarter.
Traça la línia més ràpida, intentant no passar-te cap porta, per tal de creuar l'arc de meta
en el menor temps possible i torna-ho a intentar totes les vegades que vulguis: tu ets el
teu principal rival.
Com es juga?
1 – DESCARREGAR EL JOC ONLINE “SKI RACE SOLDEU”
-

Versió Android: enllaç directe al joc a Google Play
Versió iOS: enllaç directe al joc a Apple Store

2 – REGISTRE
- Per jugar, participar en els campionats i accedir als premis, haurem de contactar
amb tu. Pel que, si us plau, necessitarem un breu registre.
- Un cop t'has registrat, el dispositiu mòbil no tornarà a demanar-te que ho facis.
- Si perds les teves dades de registre, el joc et permetrà recuperar-les.
3 – CONFIGURACIÓ
- A la part inferior dreta de la pantalla apareix una icona on podràs configurar les
opcions del joc, treure/posar àudio, posar el joc en mode pausa i seleccionar el
teu idioma.
- El joc online SKI RACE SOLDEU detecta automàticament l'idioma del teu mòbil
o tauleta en els següents 5 idiomes: català, espanyol, anglès, francès i portuguès.
Per a qualsevol altre idioma, apareixerà per defecte en llengua anglesa.

4 – JUGAR
- L'esquiador es troba exactament a la pista Àliga de Soldeu-El Tarter, disposat a
baixar per la pista de Descens (DH).
- Es juga amb les mans, en format de la pantalla horitzontal i sense necessitat de
prémer cap botó, a part del de iniciar el joc. Pel que també et permetrà jugar
amb guants.
- L'esquiador ha de completar tot el recorregut amb el menor temps possible i
tractant de no saltar-se cap porta.
- Cada vegada que l'esquiador es salta una porta, el cronòmetre et penalitzarà
amb +3 segons.
- GIRAR: Quan gires el dispositiu a l'esquerra o a la dreta, l'esquiador girarà en la
mateixa direcció.
- ACCELERAR: Quan vulguis baixar per la pista encara més ràpid, hauràs de moure
el dispositiu mòbil de dalt a baix com si accionessis un pedal accelerador.
- FRENAR: Quan vulguis reduir la velocitat de l'esquiador, hauràs de moure el
dispositiu mòbil de baix a dalt.
- Quan l'esquiador creui la línia de meta, el cronòmetre s'aturarà i el joc
finalitzarà. Després, el joc et demanarà si vols guardar el teu temps realitzat o
vols tornar a jugar.
- Si guardes el temps realitzat veuràs quin temps has aconseguit dins el rànquing
mundial. Després, si vols, podràs compartir el teu temps aconseguit a les teves
xarxes socials.
- Si vols tornar a fer una altra baixada, apareixeràs de nou des del punt de sortida.
- Per veure el rànquing total mundial del joc SKI RACE SOLDEU, veure els diferents
concursos que es realitzin i premis; així com regles i termes legals del joc hauràs
d'entrar a la web de Grandvalira i accedir al següent enllaç directe: XXXXXXXXX
5 – DISPLAY
- A la part superior esquerra de la pantalla veuràs el teu millor temps de tots els
temps. Tu ets el teu principal rival.
- A la part superior central de la pantalla veuràs el cronòmetre en marxa.
- A la part superior dreta de la pantalla veuràs la línia del recorregut i en quina
zona estàs de la pista, podent observar la propera corba i quant recorregut et
queda per creuar la línia de meta.
- A la part central esquerra de la pantalla veuràs el nivell de velocitat que portes:
BOOST alt o baix.
- A la part central de la pantalla es troba l'esquiador.
- A la part central dreta de la pantalla veuràs a la velocitat que baixes en Km/h.
- A la part inferior esquerra de la pantalla apareixerà el teu sobrenom
(Nickname).
- A la part inferior dreta de la pantalla apareixerà la icona de configuració. Et
permet posar el joc en pausa, començar de nou, escollir l'idioma i també
encendre/apagar l'àudio.

Juga tantes vegades com vulguis per tal de rebaixar el teu millor temps, participa en els
futurs concursos i accedeix als premis que estem preparant des de Soldeu-El Tarter.
Convida a tots els teus amics perquè entrin en competició i demostra'ls que pots
guanyar-los en les Finals de la Copa del Món d'esquí alpí a Soldeu-El Tarter.
Molta sort!

