
Regulamin Turnieju "III Ogólnopolski Turniej FIFA15" na  Pływalni „Perła” w Nowinach. 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Poniższy Regulamin Turnieju dotyczy rozgrywek turnieju FIFA 15 na PC, który odbędzie się w dniu 

26.02.2015 o godzinie 09:00, na pływalni „Perła” w Nowinach. 

2. Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach oraz GamesUP. 

3. Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego 

przestrzegania. 

4. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji postanowień "Regulaminu Turnieju III 

Ogólnopolskiego Turnieju FIFA15 na Pływalni Perła w Nowinach" oraz "Regulaminu uczestnictwa w 

imprezach organizowanych przez GOK "Perła" w Nowinach". 

5. Udział w Turnieju jest otwarty i bezpłatny. 

§2. Warunki uczestnictwa 

1.Do turnieju można zapisać się do 24 lutego włącznie poprzez dostarczenie formularza 

zgłoszeniowego (wzór poniżej) korzystając z jednej z poniższych metod: 

a) wysyłając mail na adres: z.piekny@nowiny.com.pl 

b) wysyłając wiadomość na Facebook’u do GamesUp Agency 

c) osobiście w formie papierowej na krytej pływalni „Perła” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………… 

Data urodzenia: ………………………………………………………………………… 

Miejscowość: ……………………………………………………………………………. 

 

>>> POBIERZ FORMULARZ W FORMACIE PDF<<< 

 

2. Potwierdzenie udziału w turnieju odbędzie się w dniu 26 lutego w godzinach 9:00 – 9:30 na 

Pływalni "Perła" w punkcie rejestracji graczy. 

3. W celu potwierdzenia udziału w turnieju należy przedstawić dokument tożsamości (dowód, prawo 

jazdy, paszport, legitymacja). 

3. W przypadku wolnych miejsc w turnieju, możliwa będzie rejestracja dodatkowych graczy 26 lutego 

w godzinach 9:30 - 10:00. 



§3. System rozgrywek 

1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem 1 na 1. 

2. Wszyscy uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe: 

-seniorzy: rocznik 2001 i starsi 

-juniorzy: rocznik 2002 i młodsi 

3. Dla poszczególnych kategorii wiekowych ustanowiono następujący limit graczy: 

 -seniorzy: 128 

-juniorzy:  bez limitu 

4. Schemat turnieju: 

-seniorzy: 

a) Każdy z graczy w momencie potwierdzenia udziału w turnieju losuje numer startowy.  Wylosowany 

numer przyporządkowuje go do danej „ligi”. 

b) „Liga” jest drabinką Single Elimination na 16 graczy. Z każdej „ligi” wychodzi najlepszy zawodnik. 

c) Po zakończeniu rozgrywek we wszystkich „ligach” utworzona zostanie „Liga Mistrzów”. Będzie się 

ona składać z 8 najlepszych zawodników, po jednym z każdej „ligi”. 

d) „Liga Mistrzów” będzie drabinką Double Elimination na 8 zawodników. 

e) Finał turnieju zostanie rozegrany systemem bo5. Zawodnik, który nie przegrał meczu w „Lidze 

Mistrzów” zaczyna finał ze stanem 1:0 (do 3 wygranych pojedynków). 

-juniorzy: System rozgrywek zależeć będzie od liczby chętnych. Będą to albo rozgrywki grupowe, albo 

drabinka turniejowa. Finał juniorów rozegrany zostanie systemem bo3. 

5. W przypadku niepełnej liczby uczestników lub ograniczeń czasowych system rozgrywek może ulec 

zmianie. 

§4 Rozgrywka meczowa 

1.    Spotkania rozgrywane są w grę FIFA 15, wersja na PC wraz z oficjalnymi aktualizacjami 

udostępnionymi przez firmę Electronics Arts. 

2. Zawodnicy zobligowani są do korzystania ze sprzętu (w tym padów SpeedLink Xeox) dostarczonego 

przez organizatora. Zawodnicy mogą korzystać z własnych słuchawek, jeśli ich podłączenie nie zajmie 

więcej niż 2 minuty. 

3. Wybór drużyny oraz ustawienia przedmeczowe (formacje, zmiany w składzie itp.) muszą odbyć się 

w czasie nie dłuższym niż 3 minuty. Zabronione jest korzystanie z własnych, samodzielnie tworzonych 

formacji. 



4. Zawodnicy zobligowani są do pozostania w obrębie strefy turniejowej do momentu odpadnięcia z 

rozgrywek. 

5. Przerwa pomiędzy poszczególnymi meczami nie może być większa niż 5 min. Nie stawienie się na 

spotkanie w wyznaczonym czasie może skutkować walkowerem. 

§5. Ustawienia i serwery gry 

Ustawienia gry: 

•    Długość połowy: 6 minut 

•    Poziom trudności: Klasa światowa 

•    Szybkość gry: Normalna 

•    Obrona: Taktyczna 

•    Kontuzje: Wył. 

•    Spalone: Wł. 

•    Kartki: Wł. 

•    Liczba zmian: 3 

•    Stadion: Dowolny 

•    Pogoda: Słoneczna 

§6. Niedozwolone zagrania 

1.    Korzystanie z własnych, tworzonych indywidualnie formacji (custom formations). 

2.    Granie zespołami Światowej XI i Klasycznej XI. 

§7. Niedozwolone zachowania 

1. Korzystanie z programów oszukujących. 

2. Celowe rozłączanie lub restartowanie komputerów. 

3. Gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania 

korzystnego wyniku. 

4. Podkładanie się przeciwnikowi. 

5. Niewłaściwie lub niekulturalne oraz kłopotliwe zachowanie – krzyki, obelgi, przeszkadzanie itp. 

6. Wykorzystywanie błędów gry. 

7. Inne niewymienione powyżej, ale uznane przez administratora rozgrywek za niesprawiedliwe. 



W przypadku naruszenia jednego z punktów uznawanych za niedozwolone zachowania, oskarżony 

gracz według uznania administratora może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub w 

skrajnych przypadkach zostać zdyskwalifikowany z turnieju. 

§8. Nagrody: 

Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone 26 lutego, tuż po zakończeniu turnieju. 

§9. Zmiany Regulaminu 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podawania przyczyny. Informacje o 

zmianach zostaną podane na oficjalnej stronie turnieju www.turniejfifa.pl 

§10. Administracja 

Administratorem głównym turnieju jest: 

Daniel Krężołek 

Administratorzy dodatkowi: 

Maciej Osóbka 

Maciej Bielicz 


