
REGULAMIN 
Turniej FIFA 18 

 
1. ORGANIZATOR 

a) Urząd Miasta w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów 
b) Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie, ul. Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów 
 

2. TERMIN TURNIEJU 
„Turniej FIFA 18” (zwany dalej turniejem) zostanie przeprowadzony w dniu 28.06.2018 r., na 
placu Narutowicza, w godzinach otwarcia strefy konsol (tj. godz. 11 – 16), lecz mogą one 
ulec zmianie. 
 

3. UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA I NAGRODY 
a) Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny. 
b) Maksymalna ilość uczestników w każdej z kategorii to 16 osób, decydować będzie 
kolejność zgłoszeń. W przypadku większej ilości chętnych Organizatorzy zapewniają sobie 
prawo do zmiany w/w liczby. 
c) Przyjmowanie zgłoszeń do turnieju będzie miało miejsce w dniu 28.06.2018 r. w 
godz. 10 – 11 w strefie konsol umiejscowionej na placu Narutowicza. Decydować będzie 
kolejność zgłoszeń. 
d) Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach Organizator przewidział 
nagrody.  
 

4. SYSTEM TURNIEJU 
a) Rozgrywka odbywać się będzie w dwóch grupach wiekowych do 16 roku życia oraz 
powyżej 16 roku życia. Udział w turnieju biorą samodzielni gracze. 
b) Turniej zostanie rozegrany przy pomocy gry FIFA 18 (wersja PS4) na konsolach PS 4. 
Używane są wyłącznie akcesoria przygotowane przez Organizatora turnieju. 
c)  W  trakcie trwania turnieju obowiązywać będzie system pucharowy, w którym 
przegrywający odpada. W przypadku remisu obowiązuje klasyczna dogrywka, a jeśli ta nie 
przyniesie rozstrzygnięcia, to o awansie decydują rzuty karne. 
d) Mecze rozgrywamy poprzez mecz towarzyski, drużynami narodowymi biorącymi udział 
w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w Rosji, które dostępne są także w dodatku „FIFA 18 
World Cup Russia 2018”. 
e) Uczestnicy przed rozpoczęciem zabawy dokonają losowania drużyny, którą będą 
rozgrywać turniej. Następnie dokonają losowania miejsca na diagramie turniejowym. 
g) Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie 
powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu. 
h) Każdy uczestnik ma 120 sekund na dokonanie zmian w składach swoich zespołów 
przed rozpoczęciem meczu. 
i) Jakiekolwiek przerwy w meczu są dozwolone tylko w momencie, gdy gracz znajduje 
się w posiadaniu piłki. 
j) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem  całego turnieju pełni – powołany przez 
Organizatora – sędzia główny zawodów. W jego gestii pozostaje także rozstrzyganie 
wszelkich spornych sytuacji meczowych. 
 

5. ZASADY ROZGRYWEK TURNIEJU 
Mecze rozgrywamy według poniżej podanych ustawień:  

a) Długość połowy: 5 minut  
b) Poziom trudności: Klasa światowa 
c) Szybkość gry: Normalna  



d) Składy: Reprezentacje dostępne w dodatku „World Cup Russia 2018” 
e) Spalone: Włączone  
f) Kartki: Włączone  
g) Zagrania ręką: Włączone 
h) Stadion: Dowolny  
i) Nowy system obrony  
j) Sterowanie: Dowolne 
k) Kamera: Domyślna 

Zmiana ustawień gry przez graczy jest zabroniona. 
 

6. DZIAŁANIA ZABRONIONE I KARY 
Następujące działania będą uznawane za niesportową grę: 
a) Celowe wyłączenie konsoli lub telewizora. 
b) Niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane 
przeciwko innemu graczowi. 
c) Włączanie pauzy w grze w trakcie posiadania piłki przez rywala. 
d) Gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu 
utrzymania korzystnego wyniku. 
e) Oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu. 
f) Kwestie sporne oraz uczciwość gry winna być zawsze rozstrzygane w atmosferze fair 
play i wzajemnego szacunku. 
 
 W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową 
grę przez jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Organizatorów może 
otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub zostać zdyskwalifikowany z turnieju.  
 
 Podczas rozgrywek turnieju Organizator może określić inne działania określające 
niesportową grę. 
 
 Celem Organizatora jest zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla 
wszystkich zasadach. Ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje Organizator. Działa on 
na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości. Odpowiedzialność za rzeczy zniszczone lub 
uszkodzone przez uczestnika turnieju ponosi uczestnik, który zawinił.  
 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
a) Organizator zastrzega prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania turnieju, ale w 
taki sposób, by nie naruszać równości szans wszystkich startujących. 
b) Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator, który 
rozstrzyga także wszelkie sprawy sporne oraz rzeczy w nim nie ujęte. 
c) Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem 
oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji 
postanowień Regulaminu. 
d) „Turniej FIFA 18” nie jest powiązany ani sponsorowany przez Electronic Arts Inc. ani 
jej licencjodawców. 
 


