
I TURNIEJ FIFA 19 

– REGULAMIN – 

Zasady ogólne 

• Organizatorem Turnieju jest Miejski Dom Kultury w Człuchowie. 

• Każdy uczestnik Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i 
stosowania się do jego postanowień. Udział w rozgrywkach jest równoznaczny ze 
znajomością i akceptacją zasad określonych w niniejszym regulaminie. 

• Termin rozegrania Turnieju: czwartek, 21.02.2019 w godz. ok. 16:00-21:00. 

• Miejsce rozegrania Turnieju: Miejski Dom Kultury w Człuchowie ul. Traugutta 2 

• Maksymalna liczba uczestników to 24 osoby (decyduje kolejność zgłoszeń). 

• W Turnieju mogą uczestniczyć osoby od 12 roku życia za zgodą rodziców lub 
opiekunów prawnych (zgoda zostanie podpisana w dzień turnieju). 

• Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenia mienia, powstałe w trakcie 
Turnieju winy jego uczestnika. 

• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub 
skradzione rzeczy osobiste uczestników Turnieju. 

• Wpisowe wynosi 30 zł od każdego uczestnika Turnieju. Płatność powinna zostać 
dokonana do dnia wskazanego przez Organizatora. 

• Nieobecność zgłoszonego zawodnika w dniu rozgrywek w dniu Turnieju, skutkuje 
utratą wpisowego na rzecz Organizatora Turnieju. 

• Udział w Turnieju wiąże się ze zgodą uczestników na publikację informacji i 
wizerunków, związanych z przebiegiem Turnieju na stronie organizatorów: 
www.mdk.czluchow.pl 

• Uczestnictwo w turnieju jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych.www.mdk.czluchow.pl 

• Podstawa prawna: Art.29 i 32 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE… (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.5 .2016 
r.). 

• Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

• Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mailowy bartek.oless@onet.pl .Pytanie 
związane z turniejem  proszę kierować pod nr. telefonu 501099576 . Wpłaty 
organizator prosi o uiszczenie do dnia 19 lutego 2019 r. w kasie MDK w godz. 9.00-
15.30. 

• Po wysłaniu e-maila prosimy o kontakt telefoniczny z zapytaniem czy dane 
zgłoszenie zostało przyjęte do turnieju .( może zabraknąć miejsc)- dziękujemy 



System rozgrywek 

• Mecze rozgrywane są na konsolach PS4. Używane są wyłącznie akcesoria 
przygotowane przez Organizatora Turnieju. Każdy zawodnik rozgrywa mecze 
turniejowe dowolnym zespołem dostępnym w grze FIFA 19. 

• Turniej rozgrywany jest systemem 3 grup. Losowanie grup przeprowadzi osoba 
wybrana przez  Organizatora Turnieju. W każdej grupie występuje  8 graczy. Każdy z 
nich rozgrywa 1 mecz (7 spotkań) w fazie grupowej. Po tych meczach następuje 
druga faza grupowa do której awansują po 5 drużyn z grup. Osoba wyznaczona 
przez organizatora losuje z pośród 15 graczy ,3 grupy po 5 graczy. Następnie do 
półfinału przechodzą 4 zespołów z 3 grup , następuje losowanie 3 grup po 4 zespoły. 
Do półfinału  przechodzą 6 zespoły i losowanie jest 2 grup po 3 graczy. Do wielkiego 
finału przechodzą 4 drużyny,  każdy gra z każdym. W przypadku remisu w wielkim 
finale następuje dogrywka i karne . 

• Organizator przewiduje nagrody za zajecie pierwszych 4 miejsc. 

• Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie 
powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu. 

• Nadzór nad prawidłowym przebiegiem  całego Turnieju pełni – powołany przez 
Organizatora – sędzia główny zawodów. W jego gestii pozostaje także rozstrzyganie 
wszelkich spornych sytuacji meczowych. 

• Zawody rozgrywamy w trybie – mecz towarzyski – dowolnymi drużynami. 

• Każdy uczestnik ma 120 sekund na dokonanie zmian w składach swoich zespołów 
przed rozpoczęciem meczu. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godzin meczów. Osoby nie 
stosujące się do nich mogą zostać usunięte z turnieju lub mecz może być 
zakończony walkowerem. 

• Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia. 

• Długość meczu: 5 minut. 

• Poziom trudności: zawodowiec. 

• Szybkość gry: normalna. 

• Kontuzje: włączone. 

• Spalone: włączone. 

• Kartki: włączone. 

• Zagrania ręką: włączone. 

• Liczba zmian: 3 

• Sterowanie: dowolne. 

• Kamera: telewizyjna. 

 

PODCZAS TURNIEJU KAŻDY Z UCZESTNIKÓW JEST ZOBOWIĄZANY ZACHOWAĆ TRZEŹWOŚĆ 

ALKOHOLOWĄ , NARKOTYKOWĄ I LEKOWĄ . NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO PROŚBY 

ORGANIZATORÓW WYKLUCZA UCZESTNIKA Z TURNIEJU. 



 


