
 

 

 

 

REGULAMIN TURNIEJU FIFA 2021 

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

 

Zasady ogólne 

1. Nazwa – „Turniej FIFA 2021 o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi”. 

2. Data i miejsce – turniej rozpocznie się od 15 marca 2021 r., mecze będą rozgrywane w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach (ul. Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi). Turniej 

przeznaczony dla osób od 15 roku życia. 

3. Organizator – organizatorem turnieju jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach. 

4. Regulamin – każdy uczestnik turnieju potwierdza zapoznanie się z regulaminem Turnieju FIFA 2021 o 

Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi oraz zobowiązuje się do stosowania jego postanowień. 

Udział w rozgrywkach jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją zasad określonych w niniejszym 

regulaminie. Turniej ma charakter rekreacyjno-sportowy. 

5. Limit miejsc w turnieju – 16 zawodników/zawodniczek w jednej kategorii wiekowej (decyduje 

kolejność zgłoszeń). Gramy wyłącznie na oryginalnej wersji gry FIFA 21 od EA Sports – platforma XBOX. 

Turniej rozgrywany jest w zwykłym trybie (szybki mecz), bez możliwości wybierania drużyn specjalnych 

oraz reprezentacji krajów. 

6. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie jego scanu 

drogą mailową na adres m.rzeznicki@mgok.bialobrzegi.pl. Zapisy trwają do 10 marca 2021 r. W 

przypadku zgłoszenia osoby nieletniej zgodę na udział w turnieju musi wyrazić rodzic lub opiekun 

prawny. 

7. Nieobecność zgłoszonego uczestnika w dniu turnieju, skutkuje utratą wpisowego na rzecz organizatora 

turnieju. 

8. Wykorzystanie wizerunku - zapisanie się do turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie wizerunku uczestnika turnieju w fotorelacji z turnieju, która będzie opublikowana w 

Internecie i mediach, w celu jego promocji. 

9. Uczestnictwo w turnieju jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

stosownie do wymogów przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych (Dz.U. z 

2016 r. poz.922, z 2018 r. poz.138, 723.) dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Turnieju, 

wyłonienia zwycięzców, przyznania i wręczenia nagród. 

10. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator turnieju. 

11. Turniej w żaden sposób nie jest powiązany z EA SPORTS FIFA21 Global Series ani sponsorowany przez 

Electronic Arts Inc. lub jego licencjodawców. 

Nagrody 

Nagrodą w turnieju jest Telewizor SMART TV 32” oraz puchar Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi. 

Struktura i harmonogram turnieju 
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Turniej rozpoczyna się od 15 marca 2021 roku. Organizator zastrzega, że harmonogram rozgrywek będzie 

dopasowany do możliwości czasowych Uczestników.  

Zasady 

1. W przypadku gdy po 90 minutach wynik będzie remisowy (z wyłączeniem meczów grupowych), 

rozpoczynamy rzuty karne (bez dogrywki). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia losowania grup (on-line) i ich uzupełnienia przed 

turniejem, w celu zminimalizowania czasu organizacji całego turnieju. 

System rozgrywek i ustawienia gry 

1. Turniej rozgrywany będzie na konsoli XBOX. Używane mogą być wyłącznie akcesoria przygotowane 

przez Organizatora turnieju. 

2. Każdy uczestnik turnieju ma możliwość wyboru dowolnej drużyny klubowej, z wyłączeniem drużyn 

specjalnych oraz reprezentacji krajów. 

3. Zawody rozgrywamy w trybie – mecz towarzyski – dowolnymi drużynami klubowymi. 

4. Turniej rozgrywany będzie systemem grupowym. Ilość grup jest zależna od ilości zgłoszeń. Losowanie 

grup przeprowadzi Organizator turnieju lub osoba przez niego wybrana. Po rozgrywkach grypowych do 

następnej rundy awansuje po dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy. W następnych etapach 

turniej prowadzony będzie systemem k.o. (1/8 finału, ćwierćfinał, półfinał, mecz o 3 miejsce, finał). Na 

tym etapie rozgrywek w przypadku remisu następują rzuty karne, za wyjątkiem meczu o 3 miejsce i 

finału, gdzie dogrywka będzie obowiązywać. 

5. Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 

0:0 z pełnym limitem czasu. 

6. Długość połowy – 4 minut 

7. Poziom trudności: Klasa światowa 

8. Szybkość gry: Normalna 

9. Kontuzje: włączone 

10. Spalone: włączone 

11. Kartki: włączone 

12. Zagrania ręką: włączone 

13. Składy: Offline 

14. Liczba zmian: 3 

15. Pogoda, stadion oraz sterowanie: Dowolne 

16. Kamera: Domyślna 

17. Jakiekolwiek przerwy w meczu są dozwolone wówczas, gdy gracz znajduje się przy piłce i jest na 

własnej połowie. 

18. Ustawienia gry będą takie same na wszystkich stanowiskach. 

Zakazane zachowanie uczestników turnieju 

1. Celowe wyłączenie konsoli lub telewizora. 



 

 

2. Niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu 

graczowi. 

3. Włączanie pauzy w grze w trakcie posiadania piłki przez rywala. 

4. Oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu. 

5. W przypadku wykrycia naruszenia jednego z w/w 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 turnieju organizator może 

określić inne działania określające niesportową grę. Celem organizatora jest zorganizowanie turnieju 

na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach. 

Informacje dodatkowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia gracza z turnieju jeśli on: będzie arogancki w stosunku 

do innych graczy lub organizatorów, będzie próbował oszukiwać oraz nie okazywać szacunku dla 

organizatorów turnieju i swoich rywali. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione rzeczy osobiste 

uczestników turnieju. 

3. Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 


