
REGULAMIN TURNIEJU 

TURNIEJ FIFA W NIECCE BASENU

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "CENTRUM"

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa tryb oraz zasady rozgrywania turniejów TURNIEJ FIFA W NIECCE 
BASENU w grę Fifa 19 na stoisku Polskiej Ligi Wirtualnych Klubów w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji "CENTRUM"

2. Organizatorem rozgrywek jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM“ z siedzibą 
w Wodzisławiu Śląskim (44-300) przy ulicy Bogumińskiej 8, NIP: 6471277603 oraz 
Mariola Fatyga, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "BAMARI Mariola 
Fatyga" ul. Krzywa 43, 28-300 Jędrzejów – właścicielka praw do marek esportcup.pl 
(ESC) oraz Polska Liga Wirtualnych Klubów (PLWK).

3. Administratorem turnieju z ramienia Organizatora jest Bartosz Fatyga.
4. Turniej rozpocznie się w sobotę 17.08.19 a zakończy w niedzielę 18.08.19. Zapisy 

Uczestników przyjmowane będą na miejscu wydarzenia od godziny 17:30 (o dostaniu się
do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń), natomiast rozpoczęcie gier planowane jest ok. 
godziny 19:00. Finałowy mecz oraz wręczenie nagród wstępnie zaplanowano na godz: 
2:00. Godziny mogą ulec zmianie. 

5. Fakt zapisania się do rozgrywek jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6. Każdy z Uczestników rozgrywek zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu przez 

cały czas ich trwania.
7. Udział w turnieju jest bezpłatny.
8. Rozgrywki odbywają się na sprzęcie udostępnionym przez Organizatora.
9. Za wszelkie przypadki uszkodzenia sprzętu, Uczestnik będzie odpowiadał na zasadach 

określonych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.

§ 2 Zasady gier

1. Turniej zostanie rozegrany na konsolach PS4 (max. 64 graczy) 
2. Wszystkie mecze turniejowe, rozgrywane są w systemie podwójnej eliminacji (przegrany

spada do drabinki przegranych), BO1 (w każdej rundzie gramy 1 mecz, którego zwycięzca
premiowany jest awansem do kolejnego etapu).



3. Finał rozgrywany jest w systemie BO2 (gramy maksymalnie 2 mecze), o zwycięstwie 
decyduje suma zdobytych bramek

4. W przypadku gdy mecze wielkiego finału nie przyniosą rozstrzygnięcia (po jednym 
zwycięstwie każdego z graczy lub dwa remisy z tym samym bilansem bramek), zostanie 
rozegrany 3 mecz w pełnym wymiarze (w przypadku remisu - dogrywka i rzuty karne)

5. Gdy pomimo zastosowania metod wymienionych powyżej, zwycięzca wielkiego finału 
nie zostanie wyłoniony, Administrator wyznaczy sposób, w jaki gracze rozstrzygną 
rozgrywki.

6. Mecze turniejowe rozgrywane będą drużynami (kluby i reprezentacje) dostępnymi w 
grze.

7. Długość połowy w finale eliminacji oraz wielkim finale to 6 minut, w pozostałych 
meczach – 5 minut.

8. Każdy gracz wywoływany będzie do swojego meczu przez mikrofon maksymalnie 3 razy. 
W przypadku nieobecności w obrębie strefy PLWK po ostatnim wywołaniu, gracz zostaje
ukarany walkowerem na korzyść przeciwnika. W pierwszej rundzie eliminacji, 
nieobecnego gracza może zastąpić osoba z listy rezerwowej.

9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi we wskazanym przez Administratora 
czasie po zakończeniu wielkiego finału.

§3 Nagrody 

1. Dla najlepszych graczy rozgrywek przewidziano nagrody pieniężne:
1 Miejsce - 1500 zł
2 Miejsce - 1000 zł
3 Miejsce - 500 zł

2. Nagrody zostaną wydane na podstawie protokołu odbioru nagrody 
3. W przypadku zwycięstwa gracza poniżej 16 roku życia w jego imieniu nagrodę odbiera 

opiekun prawny.
4. Nie jest możliwe przekazanie nagrody na rzecz osoby trzeciej (wyjątkiem jest §3 Pkt. 3)  

a także jej wymiana na inne rzeczy.

§4 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzygane będą przez 
Administratora.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy.

3. Regulamin dostępny będzie u Administratora rozgrywek przez cały czas trwania 
rozgrywek.


