
REGULAMIN E-TURNIEJU 

W GRĘ SPORTOWĄ FIFA 2016/17 NA KONSOLI X-BOX. 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Poniższy Regulamin E-Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek offline na 

konsoli X-BOX w grę sportową FIFA 2016/17, który odbędzie się w terminie zima 2016-17  

w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Łobżenicy. Rozgrywki odbywać się będą po 

lekcjach we wcześniej wyznaczonych terminach. 

2. Organizatorem Turnieju są nauczyciele wychowania fizycznego: Agnieszka Mrotek  

i Jarosław Naskręt. 

3. Każdy z uczestników E-Turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem 

oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest z akceptacją 

postanowień Regulaminu oraz z respektowaniem wszelkich decyzji administratora rozgrywek 

dotyczących turnieju.  

4. Udział w E-Turnieju jest otwarty dla każdego ucznia Gimnazjum Publicznego im. Jana 

Pawła II w Łobżenicy. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie kwoty wpisowego  

w wysokość 8 zł (osiem złotych 00/100) oraz posiadanie podstawowych umiejętności obsługi 

kontrolera (pada). Tylko uczniowie, którzy przedłożą pisemną zgodę rodziców / opiekunów 

mogą wziąć udział w E-Turnieju. 

6. Uczestnicy powinni zaopatrzyć się we własne kontrolery do gry (pady). Możliwe jest 

również używanie własnych słuchawek. 

7. Za złamanie Regulaminu grożą kary, które szczegółowo opisuje sekcja Regulaminu pt. 

„Działania zabronione i kary”. 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania. 

§2. System rozgrywek – X-BOX FIFA 2016-17 

1. W E-Turnieju udział biorą samodzielni gracze. Zapisy przyjmowane są do dnia 16 grudnia 

2016. 

2. Losowanie grup uczestników odbędzie się przed rozpoczęciem turnieju.  

3. Turniej rozgrywany jest systemem grupowym (grupy po 4 graczy- mecz i rewanż),  

a następnie po dwóch najlepszych graczy z każdej grupy, zagra systemem do dwóch 

wygranych w systemie drabinki tzn. przegrywający odpada. W fazie PLAY OFF do graczy, 

którzy zajmą miejsca I w grupach, zostaną rozlosowani pozostali gracze z miejsc II. Gracze, 

którzy występowali w tej samej grupie nie mogą zostać zestawieni w jednej parze  

w drodze losowania. Zwycięzcy meczów w fazie PLAY OFF zostaną w drodze losowania 

połączeni w 3 pary półfinałowe i rozegrają kolejne mecze w systemie do dwóch wygranych  

tzn. przegrywający odpada. Trzech zwycięzców utworzy grupę FINAŁOWĄ, w której gracze 

rozegrają ze sobą mecz i rewanż.  

§3. Rozgrywka meczowa 

1. Wszystkie mecze rozgrywek rozgrywane są przy pomocy gry FIFA 2016.   

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczania godzin meczów, osoby niestosujące 

się do nich mogą zostać usunięte z turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem 

pozytywnym dla przeciwnika (walkower z wynikiem 3:0).  
Terminarz rozgrywek jest sztywny, przesunięcie meczu może się tylko odbyć za zgodą 

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

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

4. Nad przebiegiem turnieju czuwają sędziowie / administratorzy turnieju:  
1) Do zadań sędziów należy kontrola przebiegu gry. Sędziowie dają sygnał 

rozpoczęcia gry oraz odnotowują wyniki meczów wszystkich graczy w każdej rozgrywce.  

2) Decyzje sędziów są ostateczne.  
W przypadku remisu w pojedynczym meczu obowiązuje dogrywka, a jeśli ta nie przyniesie 

rozstrzygnięcia o zwycięstwie decydują rzuty karne. 



§4. Ustawienia gry 

Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku. 

 Długość połowy: 5 minut 

 Poziom trudności: Klasa światowa 

 Szybkość gry: Normalna 

 Kontuzje: Wł. 

 Spalone: Wł. 

 Kartki: Wł. 

 Zagrania ręką: Wł. 

 Liczba zmian: 3 

 Sterowanie: Dowolne 

 Stadion: Dowolny 

 Pogoda: Dobra 

 Pora dnia: Dzień/Noc 

 Piłka: domyślna 

 Kamera: Telewizyjna 

 Rozgrywki rozgrywamy poprzez mecz towarzyski drużynami klubowymi i narodowymi. 
Wybór drużyny oraz ustawienia przedmeczowe (formacje, zmiany w składzie itp.) muszą odbyć się  

w czasie nie dłuższym niż 3 minuty. 

 

Sposób wyłonienia zwycięzcy: 

Za zwycięstwo 3 pkt, za remis l pkt, za przegraną 0 pkt. O kolejności miejsc decyduje kolejno: 

- liczba zdobytych punktów 

- wynik bezpośredniego spotkania – przy „małej tabeli” 

- lepsza różnica bramek 

- większa liczba zdobytych bramek 

- ilość straconych bramek 

§5. Niesportowa gra 

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

1. 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 (celowe wyłączenie konsoli lub monitora). 

2. Sprzedawanie meczów. 

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

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

5. Zakaz używania pauzy podczas posiadania piłki przez przeciwnika.  
W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez 

jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Organizatorów rozgrywek może 

otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub w skrajnych przypadkach zostać 

zdyskwalifikowany z turnieju. Podczas rozgrywek offline E-Turnieju FIFA 2016-17 

Organizator może określić inne działania urzeczywistniające niesportową grę. 

§6. Działania zabronione i kary 

1. Celem organizatorów jest zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla 

wszystkich zasadach. Postanawia się, że ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje 

Organizator. Działa on na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości. Regulamin jest 

jasnym wyznacznikiem, co uczestnik E-Turnieju powinien, a czego nie powinien robić, 

jednak w spornych lub bardziej skomplikowanych przypadkach zdanie Organizatora jest 

najważniejsze. 

2. Najważniejszą zasadą przyświecającą E-Turniejowi jest gra fair-play. Dlatego Organizator 

zobowiązuje graczy do: 
 Przestrzegania zasad kultury osobistej 



 Okazywania wyrozumiałości i dążenie do kompromisu w przypadku problemów 

technicznych u przeciwnika. 

 Łagodzenia konfliktów. 

 Przestrzegania etykiety oraz innych, ogólnie obowiązujących norm społecznych. 

3. Rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez uczestnika turnieju pokrywa uczestnik, który 

zawinił (jego rodzice lub opiekunowie). 

§9. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizatorzy rozgrywek rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.  

W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na turnieju. 

2. Regulamin E-Turnieju dostępny jest u Organizatora oraz na stronie internetowej 
http://gimnazjum.lobzenica.pl   

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

E-Turnieju. 

http://gimnazjum.lobzenica.pl/

