
REGULAMIN I ZASADY 

Mini Mundialu XBOX FIFA 2018 Celestynów 
 

 

1. Postanowienia ogólne 

1) Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek Mini Mundialu 

XBOX FIFA 2018 Celestynów, który odbędzie się dnia 28.01.2018 r. w Hali Sportowej przy 

ul. prof. Hilarego Koprowskiego 2 w Celestynowie. 

2) Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie. 

3) Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz 

jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji postanowień 

Regulaminu. 

4) Organizacja imprezy sportowej „Mini Mundial PS4 FIFA 2018” ma na celu wykorzystanie 

potencjału elektronicznej rozrywki w edukacji sportowej dzieci i młodzieży. Gra w piłkę 

nożną przy użyciu konsoli uczy zasad tej dyscypliny sportowej, poprawia spostrzegawczość, 

refleks, sprawność manualną, ponadto uczy strategicznego myślenia oraz współpracy w 

grupie. Priorytetem organizacji turnieju jest zaszczepienie w uczestnikach sportowego ducha, 

wytworzenie motywacji do samorozwoju poprzez sport. 

5) Turniej rozpocznie się o godzinie 14.00. Uczestnicy biorący udział w turnieju pozostają 

pod stałą opieką rodzica/opiekuna prawnego. 

6) Zgłoszenia do turnieju należy składać w biurze Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu                                 

w Celestynowie ul. Regucka 1 od pn. do pt. w godz. 10.00-18.00 najpóźniej do 24.01.2018 

(środa).  

7) W turnieju mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 17 lat.  

8) Maksymalna ilość uczestników turnieju to 32 osoby. 

9) Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania. 

 

2. System rozgrywek 

1) W turnieju udział biorą samodzielni gracze. Mecze rozgrywane są na konsolach X-Box 

One. 

2) Turniej rozgrywany jest systemem grupowym i pucharowym. Losowanie drużyn i grup 

turnieju odbędzie się w dniu zawodów.  

3) Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie 

powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu. 

 

3. Rozgrywka meczowa 

1) Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry FIFA 18 (wersja X-Box One).  

2) Rozgrywki rozgrywamy poprzez mecz towarzyski, drużynami reprezentacji narodowych. 

3) Każdy uczestnik ma 60 sekund na dokonanie zmian w składach swoich zespołów. 

4) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godzin meczów, osoby nie 

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

wynikiem pozytywnym dla przeciwnika. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia. 

 

 



4. Ustawienia gry 

1) Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku. 

Długość połowy: 5 minut · Poziom trudności: Legendarny 

Szybkość gry: Normalna 

Kontuzje: Wył. · Spalone: Wł. 

Kartki: Wł. 

Zagrania ręką: Wł. 

Liczba zmian: 3 

Sterowanie: Dowolne  

Kamera: Telewizyjna 

 2) Zmiana ustawień gry przez graczy jest zabroniona. 

 

5. Działania zabronione i kary 

1) Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:  

- celowe wyłączenie konsoli lub telewizora 

- niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko 

innemu graczowi  

- włączanie pauzy w grze w trakcie posiadania piłki przez rywala  

- oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu  

2) W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę 

przez jakiegokolwiek gracza, Organizator może zastosować jedną z poniższych kar: 

- ostrzeżenie 

- przegrana przez walkower  

- dyskwalifikacja z turnieju. 

3) Podczas rozgrywek turnieju Organizator może uznać inne działania niż opisane w pkt. 1 za 

niesportowe. 

 4) Rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez uczestnika turnieju i imprezy pokrywa opiekun 

uczestnika, który zawinił.  

 

6. Nagrody 

1) Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w finale Organizator przewidział następujące  

nagrody: 

I miejsce: pamiątkowy medal i statuetka   

II miejsce: pamiątkowy medal i statuetka   

III miejsce: pamiątkowy medal i statuetka.   

 

7. Postanowienia końcowe 

1) Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

2) Organizatorzy rozgrywek zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.  

W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na turnieju. 

3) Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju. 

 

 

 


