
 

REGULAMIN TURNIEJU FIFA 2020 PC 

 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

1.1. Nazwa – I TURNIEJ FIFA 2020 PC ONLINE; 

1.2. Turniej rozpocznie się 25.04.2020r. o godzinie 12:00; 

1.3. Organizatorem rozgrywek jest Rada Jednostki Pomocniczej nr 9  w Katowicach; 

1.4. Udział w turnieju jest całkowicie darmowy; 

1.5. Rozgrywki odbywają się na oryginalnej wersji gry FIFA 20 od EA Sports– PC (komputer); 

1.6. Warunkiem uczestnictwa jest zamieszkiwanie na terenie Tysiąclecia; 

1.7. Aby wziąć udział w Turnieju należy wysłać  wiadomość zgłoszeniową na adres mailowy RJP nr 9 
rjp9@rjp9katowice.eu ; 

Uczestnik podaje  klub, w którym będzie grał, swój pseudonim oraz miejsce zamieszkania. 

1.8. Nie ma ograniczenia wiekowego dla uczestników; 

1.9. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 16. roku życia zobowiązani są do zgłoszenia dołączyć zgodę rodzica 
lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w rozgrywkach; 

1.10. Harmonogram gier uzależniony jest od ilości zgłoszonych graczy; 

1.11. Termin oraz godziny rozegrania poszczególnych meczów ustala Organizator rozgrywek; 

Zawodnicy mają  5 minut na podłączenie się oraz ustawienie optymalnych ustawień. W przypadku 
braku jednego z przeciwników rywal wygrywa mecz walkowerem w stosunku 3:0. Podczas turnieju 
spóźnienia nie są akceptowane. 

1.12.  Turniej rozgrywany jest w zwykłym trybie ( bez możliwości wybierania Światowej i Klasycznej XI 
oraz reprezentacji kobiet); 

1.13.  Wynik poszczególnych meczy będzie weryfikowany poprzez wysłanie mailowo zdjęcia ekranu 
końcowego gry przez dwóch uczestników (tak zwany printscreen); 

1.14.  Ten turniej nie jest powiązany z EA SPORTS FIFA 20 Global Series ani sponsorowany 
przez            Electronic Arts Inc. lub jego licencjodawców; 

1.15. Po zgłoszeniu oraz weryfikacji graczy zostanie utworzona grupa na Facebooku, za pośrednictwem 
której będą podawane informacje związane z przebiegiem Turnieju. W przypadku braku 
profilu na FB Gracza będzie otrzymywać informacje na wskazany przez siebie adres mailowy. 

1.16.  Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Rady Jednostki Pomocnicznej nr 9 Osiedla 
Tysiąclecie w Katowicach przy ulicy Piastów 8 (1 piętro). W przypadku nieobecności laureata 
lub sytuacji epidemiologicznej w kraju nagrody zostaną wysłane drogą pocztową.  

1.17. Administratorem danych osobowych jest RJP nr 9 z siedzibą w Katowicach przy ulicy Piastów 8. 
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail 
rjp9@rjp9.katowice.eu  lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. 

 



 

2. NAGRODY W TURNIEJU 

Organizator przewidział nagrody dla najlepszej trójki Turnieju, tj.: 

I miejsce – puchar z grawerem + słuchawki bezprzewodowe; 

II miejsce – dyplom + klawiatura gamingowa; 

III miejsce - dyplom + myszka gamingowa. 

3. STRUKTURA ORAZ HARMONOGRAM TURNIEJU  

UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w zależności od zgłoszonych uczestników. 

Dokładne godziny rozgrywania meczów będą podawane na bieżąco na profilu FB Turnieju. 

3.1. Harmonogram  rozgrywek: 

Rozgrywki grupowe ( 16 uczestników)  

Od 12:00 do 14:30 

godz. – Grupa A (4 uczestników) 

godz. – Grupa B (4 uczestników) 

 

 

godz. – Grupa C (4 uczestników) 

godz.  – Grupa D (4 uczestników) 

Faza Pucharowa  1/4 finału 

Godzina 15:00 i 15:30

mecz E: 1A-2D, 

mecz F: 1D-2A, 

mecz G: 1B-2C 

mecz H: 1C-2B

3.2. Drużyny z miejsc  3 i 4 rozgrywek grupowych zostają sklasyfikowani na miejscach 9 - 
16.          Przegrani z meczów E - H zostają sklasyfikowani na miejscach 5 -8. 

Półfinały 

Godzina 16:00 i 16:30 

Mecz I: zwycięzca E- zwycięzca H Mecz J: zwycięzca F – zwycięzca G

Finały  

Godzina 17:30 i 18:00 

Mecz o III miejsce: - przegrany I – 
przegrany J 

Mecz o I miejsce: wygrany I – wygrany J

 

3.3. Jeśli  w fazie pucharowej wynik będzie remisowy (po 90 minutach meczu) rozpocznie 

się       dogrywka, a w drugiej kolejności  rzuty karne. 

3.4. Faza grupowa rozgrywana jest systemem każdy z każdym, faza pucharowa 

systemem        pojedynczej eliminacji BO1. 



 

4. USTAWIENIA GRY 

4.1. Długość połowy: 6 minut. 

4.2. Poziom trudności: Klasa światowa. 

4.3. Poziom trudności bramkarza: Klasa światowa. 

4.4. Szybkość gry: Normalna. 

4.5. Włączona obrona taktyczna. 

4.6. Składy: Online. 

4.7. Liczba zmian: 3. 

4.8. Pogoda, stadion oraz sterowanie: dowolne. 

4.9. Kamera: Telewizyjna 3, jest możliwość zmiany na inną ale tylko za zgodą obu graczy. 

5. ZAKAZANE ZAGRANIA 

5.1. Używanie starego systemu obrony. 

5.2. Używanie własnych formacji. 

6. DODATKOWE INFORMACJE 

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Gracza z Turnieju jeśli: 

• nie będzie stosował się do ustalonych zasad gry oraz Regulaminu i podejmie próbę 

oszukania; 

• okaże brak szacunku wobec Organizatora oraz uczestników Turnieju (będzie używał 

wulgaryzmów, obrażał) ; 

• zajdzie podejrzenie, że znajduje się pod  wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających. 

6.2.  W przypadku przerwania meczu z winy Organizatora zostanie on powtórzony od stanu 

0:0 w pełnym wymiarze czasowym  

6.3.  W przypadku przerwana meczu z winy uczestnika zostaje on uznany za walkower 

z wynikiem 0:3; 

6.4.   Administracja turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu; 

6.5.  Wszelkie sytuacje sporne nie objęte niniejszym regulaminem zostaną na bieżąco 

rozstrzygnięte według  stanowiska Organizatora. 


