
 

REGULAMIN TURNIEJU FIFY 

 

I. Organizator 
Organizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o. o. 
Zadaniami organizatora rozgrywek są: 
- nadzorowanie przebiegu rozgrywek i ich zgodności z regulaminem,  
- opracowanie systemu rozgrywek,  

II. Cele rozgrywek 
- Umożliwienie rywalizacji w e-sporcie,   
- wyłonienie najlepszego gracza,  
- integracja społeczności lokalnej.  

III. Uczestnicy  
1. Gracz uiszcza opłatę startową w wysokości 5zł przed turniejem, aby zostać wpisanym 

na listę uczestników, 
2. Gracz wybiera drużynę klubową bądź reprezentację narodową (nie gramy np. 

klasyczną XI), którą będzie rozgrywał swoje mecze do końca trwania turnieju, 
3. Gracz nie musi być pełnoletni, 
4. Podczas turnieju należy bezwzględnie przestrzegać regulaminu obiektu. 

IV. Miejsce, system i przepisy rozgrywek  
1. Mecze będą rozgrywane na Hali widowiskowo - sportowej w Poniecu przy ulicy 

Szkolnej 8a.  
2. System rozgrywek oraz długość trwania spotkania zależny od liczby zgłoszonych 

graczy, 
3. Turniej rozgrywany będzie na konsoli X-Box 360, a edycja gry FIFA jest dla wszystkich 

graczy nieznana do momentu rozpoczęcia turnieju, 

V. Punktacja  
1. 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis, 0 punktów za porażkę.  
2. W rozgrywkach kolejność zespołów ustala się według liczby zdobytych punktów.  
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym 
miejscu decydują:  
a) bezpośrednie spotkania,  
b) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z 
całego cyklu rozgrywek,  
c) przy dalszej równości, większa liczba strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach z 
całego cyklu rozgrywek.  
d) dodatkowy mecz 

VI. Nagrody 
1. Gracze, którzy zajmą w rozgrywkach miejsca od 1-ego do 3-ego zostaną nagrodzeni 

dyplomami oraz drobnymi upominkami. 
2. Prowadzona będzie również klasyfikacja na najlepszego strzelca oraz wybrany 

zostanie najlepszy bramkarz ligi.  

VII. Postanowienia końcowe 
1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu, wnoszenia jakichkolwiek zmian czy 

poprawek przysługuje wyłącznie organizatorowi rozgrywek. 



2. Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą 

(wizerunek), a także wyniki  mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie 

wykorzystane przez : prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora 

na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją 

i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem. Podanie danych 

jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, 

zgodnie z ogólnym rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

 


