
 

 

 

 

Regulamin I turnieju FIFA KING JUNIOR vol.1 w Mogilnie 
 

I Postanowienia Ogólne 
 
1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzców w I turnieju FIFA KING JUNIOR vol.1, 
który odbędzie się dn. 26.03.2017 r. o godz. 14:00 w kręgielni na Hali Widowiskowo – 
Sportowej w Mogilnie, ul. Grobla 1B .  
2.  Organizatorem turnieju jest spółka Mogilno Sport Sp z o.o. 
3. Turniej zostanie rozegrany w grę FIFA 17 na konsoli PlayStation 4. 
4. Turniej przeznaczony jest dla osób do 16 roku życia. Każda osoba pragnąca wziąć 
udział w turnieju jest zobowiązana wypełnić oświadczenie, które dostępne jest w Kręgielni 
Mogilno. Własnoręczne podpisanie oświadczenia uczestnika oznacza zapoznanie się  
i akceptację niniejszego regulaminu. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę na udział 
w turnieju podpisaną przez prawnego opiekuna (zgoda również dostępna na stronie 
internetowej). 
5. Każdy gracz zobowiązany jest do stawienia się w miejscu zawodów (Kręgielnia 
Mogilno) na pół godziny przed oficjalnym otwarciem turnieju (13:30), które zaplanowane 
jest na godz. 14.00. 
6.  W dniu zawodów (26 marca o godz. 13.30) będzie miało miejsce losowanie fazy 
grupowej. 
7. Gracze zobowiązani są do zachowywania zgodnego z zasadami Fair Play - 
niedopuszczalne jest m.in. używanie wulgaryzmów, nieprzyzwoitych gestów, aktów agresji 
oraz wandalizmu. 
8. Wszystkie zachowania zakłócające przebieg gry, włączając w to m.in. celowe 
zniszczenie stanowiska gry, przerwanie dopływu zasilania oraz doprowadzenie do przerwania 
gry są zabronione. Skutkuje to natychmiastowym usunięciem gracza z turnieju  
oraz pociągnięciem do odpowiedzialności finansowej (zniszczenie sprzętu). 
9. Przy stanowiskach do gier obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów oraz 
posiłków. 
10. Przystępując do rozgrywek gracz wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego 
wizerunku oraz materiałów promocyjnych (zdjęć, filmów) sporządzonych z jego udziałem  
na potrzeby Organizatorów oraz promocji turnieju na wszystkich nośnikach i we wszystkich 
mediach. 
11. Wpisowe na turniej wynosi 20 zł – płatne w kasie Kręgielni Mogilno, ul. Grobla 1B  
88-300 Mogilno. 
12. Przez „wpisowe” rozumie się pokrycie kosztów nagród w turnieju. 
 

I Przebieg turnieju – FIFA KING JUNIOR vol.1 
 
1. Wszystkie mecze rozgrywek rozgrywane są przy pomocy gry FIFA 17 wyprodukowanej 
przez firmę EA Sports. 
2. Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem grupowym (dwie fazy grupowe,  
z każdej awansuje dwóch najlepszych graczy) i pucharowym. 
3. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze. Liczba graczy dopuszczona do rozgrywek 
jest ograniczona. 



 

 

 
 
 
 
4. Organizator zapewnia cały sprzęt do gry (pady, konsole, ekrany). 
5. 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 3 minuty spóźnienia. 
6. Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku: 
• Typ gry: Szybki mecz 
• Długość połowy: 6 minuty 
• Dogrywka: nie 
• Rozstrzygnięcie spotkania w fazie pucharowej: rzuty karne 
• Poziom trudności: Klasa światowa 
• Sędzia: Losowo 
• Stadion: Dowolny 
• Sezon: Dowolny 
• Pora dnia: Dowolna 
• Pogoda: Dowolna 
• Wzór murawy: Domyślnie 
• Zużycie murawy: Brak 
• Szybkość gry: Normalna 
• Piłka: Domyślnie 
• Sterowanie: Dowolne 
• Kamera: Telewizyjna 
• Wybór zespołu: zespoły klubowe z wykluczeniem drużyn klasy światowej (sztucznie 
modyfikowanych tzw. reszta świata). O pierwszeństwie wyboru drużyny decyduje losowanie 
sędziowskie. 
• Składy offline 
7. Na każdym etapie rozgrywek pucharowych gracz może wybrać klubowy zespół 
piłkarski z danej kategorii  wirtualnych gwiazdek: 
• pierwsza faza grupowa – 4,5 gwiazdek lub mniej 
• 1/8 – 4 gwiazdki lub mniej 
• ćwierćfinał – Reprezentacja 4,5 gwiazdki lub mniej 
• półfinał – Reprezentacja 4 gwiazdki lub mniej   
• finał i mecz o trzecie miejsce – dowolne 
Podział może ulec zmianie, jest zależny od ilości zawodników. 
8.  Gracz ma prawo do jednego zatrzymania gry w meczu (max 1 min) w celu dokonania 
zmian ustawienia drużyny (dodatkowo można dokonywać zmian w przerwie meczu). 
 

III Nagrody 
 
1. Dla graczy którzy zdobędą trzy pierwsze miejsca w turnieju Organizator gwarantuje 
nagrody 
 
 
 



 

 

 
 
 

IV Zgłoszenia 
 
1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w turnieju FIFA 17 prosimy o wypełnienie 
karty zgłoszeniowej   bezpośrednio w Kręgielni Mogilno.   
2. Informacje można uzyskać pod nr telefonu 663 770 017 
3. Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać: 
• Imię 
• Nazwisko 
• Pseudonim gracza 
• Wiek 
• Miejscowość 
• Adres e-mail 
• Numer telefonu   
• Podpis 
 
4. ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 25.03.2017 do godz. 20:00 
 

V Pozostałe informacje 
 
1. Ustawienia wideo i dźwięku są z góry narzucone przez Organizatorów 
2. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zapoznanie się i zaakceptowanie 
(własnoręczne podpisanie deklaracji uczestnictwa) niniejszego regulaminu 
3. Nad każdą z rozgrywek będą czuwać wyznaczeni przez Organizatorów sędziowie. Będą 
oni obserwowali rozgrywki pomiędzy uczestnikami, oraz zatwierdzali i przekazywali wyniki 
pojedynków dla Organizatora 
4. Wszelkie wykorzystanie błędów w grze (tzw. bugów) lub zakłócanie prawidłowości 
turnieju będzie karane dyskwalifikacją uczestnika z turnieju 
5. Przystępując do rozgrywek gracz zobowiązuje się do przestrzegania punktów 
zawartych w niniejszym regulaminie. 
6. We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek I Turnieju FIFA 17 KING JUNIOR 
vol.1, a nie objętych przepisami niniejszego regulaminu, decyzje podejmuje Organizator. 
7. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny. 
 

VI Kontakt 
 
Mateusz Studziński  tel. 663 770 017 mogilnosport@mogilnosport.pl  
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