
Regulamin Turnieju FIFA 14 
 

§1 ORGANIZATOR 

Głównym organizatorem turnieju FIFA 14 jest Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzaoskim.  

 

§2 ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO 

I. Ogólne zasady rejestracji 

1. W turnieju może wziąd udział każdy gracz (osoba fizyczna) który ukooczył 16 lat lub młodszy za 

pisemną zgodą rodziców.  

2. Zgłoszenia do turnieju FIFA 14 – odbywają się u prowadzącego turniej do dnia  

24 kwietnia 2014 r. pod adresem e-mail: r.sujak@cak-zamek.pl, w temacie proszę wpisad TURNIEJ 

FIFA. 

3. Zawodników obowiązuje kwota wpisowego – 10 zł, płatna najpóźniej w dniu Turnieju.  

4. Losowanie par uczestników odbędzie się przed rozpoczęciem turnieju.  

5. W turniejach nie mogą brad udziału pracownicy Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek”  oraz 

pracownicy Electronic Arts Polska. 

6. Każdy przystępujący do rozgrywek zgadza się z ustaleniami regulaminu i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania oraz do respektowania wszelkich decyzji administratora rozgrywek odnośnie 

turnieju. 

 

II. Ogólne reguły zachowania 

Gracze zobowiązani są do zachowywania zgodnego z zasadami Fair Play – niedopuszczalne jest: 

1. Używanie wulgaryzmów, nieprzyzwoitych gestów, akty agresji oraz wandalizmu 

2. Wszystkie zachowania zakłócające przebieg gry, włączając w to m.in.: celowe zniszczenie 

stanowiska do gry, przerwanie dopływu zasilania oraz doprowadzenie do przerwania gry są 

zabronione. 

3. Przy stanowiskach do gier obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów oraz jedzenia 

 

III. Struktura turnieju 

1. W Turniejach obowiązuje system pucharowy.  

2. Obowiązuje system jednego meczu – przegrywający odpada.  

3. Jeśli po rozegraniu W przypadku remisu obowiązuje dogrywka, a jeśli ta nie przyniesie 

rozstrzygnięcia o awansie decydują rzuty karne.  

4. Terminarz rozgrywek jest sztywny, przesunięcie meczu może się tylko odbyd za zgodą 

administratora rozgrywek oraz decyzji obu stron. W innym przypadku gracz, który po wywołaniu 

nie stawi się w ciągu 5min na stanowisku przegra mecz walkowerem. 

5. Nad przebiegiem turnieju czuwają sędziowie/administratorzy turnieju: 

1) Do zadao sędziów należy kontrola przebiegu gry. Sędziowie wydają sygnał rozpoczęcia 

gry oraz odnotowują mecze zdobyte przez gracza w każdej rozgrywce.  

2) Decyzje sędziów są ostateczne.  

 

IV. Rozgrywka meczowa 

1. Wszystkie mecze rozgrywek rozgrywane są przy pomocy gry FIFA 14 wyprodukowanej przez firmę 

Electronic Arts. Wersja konsolowa. 

2. Użytkownicy mogą korzystad ze swoich kontrolerów do gier zgodnych z PS3 lub Xbox 360. 

3. Ustawienia gry: 

 Długośd połowy: 6 minut  

 Poziom trudności: World Class  

 Poziom trudności bramkarza: World Class  
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 Szybkośd gry: Normalna  

 Kontuzje: On  

 Spalone: On  

 Kartki: On  

 Liczba zmian: 3  

 Podania: Dowolne  

 Stadion: Dowolny  

 Pogoda: Dowolna  

 Używamy „Nowej Obrony”  

 Pomoc przy sile podao: Wył.  

 

4. Zakazane zagrania: 

 rozpoczęcie gry ze środka - grę należy rozpoczynad od podania na własną połowę ustawianie 

tzw. custom formations, czyli np. 6-2-2, 8-1-1 itd.  

 Zakaz przełączenia sterowania na bramkarza, tak aby zmieniło to kamerę na tą  

z trybu „zostao bramkarzem”. Zakaz używania pauzy podczas posiadania piłki przez 

przeciwnika.  

 Zakaz gry klasyczną i światową jedenastką.  

 

5. Po wykonaniu przez przeciwnika zagrania zabronionego należy zatrzymad grę  

i przedstawid Administratorowi Rozgrywek odpowiednie dowody. Po stwierdzeniu 

nieprawidłowości, nastąpi korekta wyniku, a przeciwnik zostanie ukarany. 

 

IV. Kary 

1. Kary dla graczy obejmuje przyznanie walkowerów w meczach w jednym lub więcej pojedynkach, 

przyznawanie punktów karnych oraz dyskwalifikację z rozgrywek zależnie od wagi przewinienia. 

Wagę przewinienia określad będzie Administrator Rozgrywek. 

 

§3 NAGRODY 

1. W związku z wartością nagród – nagrody są objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 21 

ust. 1 pkt. 68a updof. 

2. Uczestnicy o wygranej zostaną powiadomieni osobiście tuż po zakooczeniu turnieju.  

W przypadku nieodebraniu nagrody nagroda przepada i zostaje przekazana kolejnej  

w rankingu osobie.  

3. Nagrodami rzeczowymi w Turnieju będą puchary oraz nagrody rzeczowe o łącznej wartości do 400 

zł. 

4. Nie ma możliwości wypłaty równowartości nagrody konkursowej w gotówce lub zamiany na inną 

nagrodę rzeczową. 

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Turnieju dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.cak-

zamek.pl  

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.   

3. Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie Turnieju.  

4. Wszelkie informacje zawarte w innych materiałach mają charakter wyłącznie informacyjny.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.  

6. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami Konkursu rozpatrywane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora. 


