
Regulamin turnieju FIFA 18 o Puchar Zarządu OSP 

Siekowo  

 

1. Postanowienia ogólne 
a. Poniższy Regulamin dotyczy rozgrywek Turnieju FIFA 18, który odbędzie się 22 lipca na Sali 

Wiejskiej w Siekowie. 

b. Organizatorem turnieju jest zarząd OSP Siekowo. 

c. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego 

przestrzegania. 

d. Pierwszeństwo zgłoszeń przypada na jednostki OSP. Każda jednostka z Gminy Przemęt może 

wystawić maksymalnie jedną osobę do rozgrywek. Ilość miejsc wymagana do organizacji 

turnieju to 16 osób, maksymalnie 32. Pozostałe miejsca będą pozostawione dla wolnych 

osób, które nie muszą być członkami OSP.  

e. Wpisowe do turnieju wynosi 30 zł (koszt organizacji oraz przewidziane nagrody rzeczowe – w 

zależności od ilości uczestników). 

f. Za każde uszkodzenia konsoli, kontrolera, telewizora bądź innych przedmiotów osoba 

odpowiedzialna za szkody kryje całkowite koszty naprawy. 

g. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione 

własności i rzeczy osobiste uczestników i osób postronnych (kibiców). 

h. Zgłoszenia należy wysyłać na emaila: MLLDKAMIL@GMAIL.COM, a wpłaty przelewem (nr 

konta: 61 1090 1274 0000 0001 3097 0836) bądź do rąk własnych zarządowi OSP Siekowo - 

nie później, niż 3 dni od wysłania zgłoszenia. Termin zgłaszania chętnych osób 07.07.18r.  

 

2. System rozgrywek 
a. W turnieju biorą udział samodzielni gracze. Mecze rozgrywane są na konsolach Xbox One. 

b. Każdy uczestnik będzie losował swoją drużynę na cały turniej (wszystkie ekipy będą miały po 

4 gwiazdki) 

c. Turniej zostanie podzielony na dwie fazy (rozgrywki grupowe, w których gra każdy na 

każdego po jednym spotkaniu oraz fazę play-off w systemie BO3 – do dwóch wygranych 

spotkań) 

d. Losowanie grup zostanie przeprowadzone w dniu turnieju. 

e. Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora bądź awarii konsoli będzie 

bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0. 

f. Przygotowane będą 4 stanowiska do rozgrywania spotkań.  

 

3. Ustawienia gry 
a. Długość połowy : 6 minut 

b. Poziom trudności: legendarny 

c. Szybkość gry: Normalna 

d. Kontuzje: wył. 

e. Spalone: wł. 

f. Kartki: wł. 

g. Zagrania ręką: wył. 

h. Sterowanie: Dowolne 



i. Kamera: Współpraca (można zmienić, jeśli oboje gracze porozumieją się na wspólny wybór 

innej kamery) 

 

4. Nagrody – będzie edytowane po ustaleniu konkretnej ilości 

zgłoszeń. 

 

5. Postanowienia końcowe. 
a. Celem Organizatorów jest zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla 

wszystkich zasad. Regulamin jest wyznacznikiem jak powinien zachować się uczestnik 

turnieju. W sytuacjach spornych zdanie Organizatora jest najważniejsze! 

b. Organizatorzy rozgrywek rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W 

takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na turnieju. 

 

 

Wzór zgłoszenia: 
Imię i Nazwisko: 

Jednostka OSP: 

Forma opłaty turnieju (przelew, osobiście): 

Informuję, że zapoznałem się z Regulaminem turnieju i będę go przestrzegał. 

 


