
Regulamin Turnieju FIFA14 

 

§1. Postanowienia ogólne 
 

1. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek 

turnieju FIFA 14 na konsolach PlayStation3, który odbędzie się w dniu 05.02.2014 

o godzinie 10:00 na Krytej Pływalni „Perła” w Nowinach k/ Kielc. 

2. Organizatorem Turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach. 

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 FIFA14" oraz regulaminów kompleksu "Perła" dostępnych 

pod poniższym linkiem: 

http://www.perla.nowiny.com.pl/regulaminy 

5. Program turnieju dostępny jest na stronie www.turniejfifa.pl 

6. Udział w Turnieju jest otwarty i bezpłatny. 

 

§2. System rozgrywek 
 

1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem 1 na 1. 

2. Zawodnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe: 

- do 13lat – rocznik 2001 i młodsi, 

- powyżej13 lat – rocznik 2000 i starsi 

3. Każdy z graczy w danej kategorii zostanie przydzielony do jednej drabinki 

Single Elimination (przegrany odpada z turnieju). 

4. W przypadku remisu po 90 minutach o wyniku meczu decyduje dogrywka. W 

przypadku remisu po dogrywce decydują rzuty karne. 

5. Półfinał oraz finał zostaną rozegrane systemem bo3. 

6. W przypadku niepełnej liczby uczestników lub ograniczeń czasowych system 

może ulec zmianie. 

 

§3. Warunki uczestnictwa 
 

1. Zgłoszenia odbywają się drogą elektroniczną lub osobiście w recepcji basenu 

"Perła". 

2. W celu zapisania się do turnieju należy wysłać wypełniony formularz na adres: 

z.piekny@nowiny.com.pl 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>> 

 

TYTUŁ MAILA: Zapisy do turnieju FIFA 2014 

Imię i nazwisko: 

Adres: 

Data urodzenia: 

http://www.perla.nowiny.com.pl/regulaminy
http://www.perla.nowiny.com.pl/images/pliki/Turniej_FIFA_2014/Formularz_zgloszeniowy_do_turnieju_FIFA14_w_Nowinach.pdf


 

lub udać się osobiście do recepcji basenu "Perła" i dostarczyć wypełniony 

formularz zgłoszenia. Do pobrania TUTAJ. 

 

3. Termin zgłoszeń mija w niedzielę, 2 lutego 2014 roku o godzinie 23:59 CET. 

 

4. Niepełnoletni zawodnicy mogą uczestniczyć w turnieju tylko po dostarczeniu 

pisemnej zgody rodziców lub opiekunów – FORMULARZ ZGODY DOSTĘPNY 

TUTAJ >>>. 

 

 5.Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Turnieju   w dniu 

turnieju w godz.8.00-9.45. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód 

osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 

 

6. Pisemna zgoda na uczestnictwo niepełnoletniego zawodnika musi być 

dostarczona nie później niż do 9:00 CET, 5 lutego 2014 roku – w dzień startu 

turnieju. 

7. Osoby zameldowane w gminie Sitkówka-Nowiny mają pierwszeństwo zapisu – 

64 miejsca. 

8. W turnieju może zagrać maksymalnie 128 graczy. 

                        

§4 Rozgrywka meczowa 
 

1.    Spotkania rozgrywane są w grę FIFA 14, wersja na konsolę PlayStation3 wraz 

z oficjalnymi aktualizacjami udostępnionymi przez firmę Electronics Arts. 

2. Zawodnicy zobligowani są do korzystania ze sprzętu (w tym padów dual-shock) 

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 w drabince 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. 

http://www.perla.nowiny.com.pl/images/pliki/Turniej_FIFA_2014/Formularz_zgloszeniowy_do_turnieju_FIFA14_w_Nowinach.pdf
http://www.perla.nowiny.com.pl/images/pliki/Turniej_FIFA_2014/Zgoda_rodzica_lub_opiekuna_na_udzia_w_turnieju_gier_komputerowych.pdf
http://www.perla.nowiny.com.pl/images/pliki/Turniej_FIFA_2014/Zgoda_rodzica_lub_opiekuna_na_udzia_w_turnieju_gier_komputerowych.pdf


•    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 konsoli. 

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

utrzymania korzystnego wyniku. 

4. Podkładanie się przeciwnikowi. 

6. Niewłaściwie lub niekulturalne oraz kłopotliwe zachowanie – krzyki, obelgi, 

przeszkadzanie itp. 

7. Wykorzystywanie błędów gry. 

8. 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: 
- dyplomy 

- nagrody rzeczowe 

 

§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: 

Paweł Giertuga 

Maciej Osóbka 

Maciej Bielicz 
 


