
Regulamin Turnieju "Turniej FIFA 21 o Puchar Starosty Rypińskiego" w Zespole Szkół nr 2 w 
Rypinie 

§1. Informacje ogólne 

1. Poniższy Regulamin Turnieju dotyczy rozgrywek turnieju FIFA 21 na PC, który odbędzie się w 
dniu 29.05.2021 o godzinie 09:00 w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie. 

2. Organizatorem Turnieju jest Zespół Szkół nr 2 w Rypinie 
3. Partnerem Turnieju jest Starostwo Powiatowe w Rypinie 
4. Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego 

przestrzegania. 
5. Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z załącznikami oraz ich 

akceptacji. 
6. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest z akceptacją postanowień "Regulaminu Turnieju” 

oraz przesłanych trzech załączników. 
7. Udział w Turnieju jest otwarty i bezpłatny. 
8. Rozgrywki będą odbywały się na komputerach szkolnych przygotowanych przez Organizatora 

oraz grze FIFA 21 PC. 
9. Organizator nie zapewnia padów. Każdy uczestnik zgłasza się i rozgrywa mecze własnym padem. 

Pady i połączenie (przewód) z komputerem we własnym zakresie uczestnika. 

§2.  Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest wpisanie się na listę uczestników, poprzez przesłanie 
zgłoszenia na adres: turnieje@zs2rypin.pl, akceptacja poniższego regulaminu oraz dołączonych do 
niego załączników. 

2. Zapisy będą przyjmowane do 27 maja 2021 (środa)  lub do wyczerpania limitu uczestników  
(32 osoby). 

3. Uczestnikami Turnieju mogą  być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu 
rypińskiego, którzy są/byli uczniami w roku 2021.  

4. W przypadku małej ilości zgłoszonych osób  Turniej rozgrywek zostanie dostosowany do ilości 
zgłoszonych zawodników. 

5. W przypadku większej niż przewidziana liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń. 

§3 System rozgrywek 

1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem 1 na 1. 
2. Rozgrywki będą odbywały się systemem grupowym a następnie pucharowym. 

(system ligii mistrzów – po jednym meczu) 
3. Każdy uczestnik gra drużyną, która zostanie mu przydzielona - wylosowana spośród zespołów 

biorących udział w rozgrywkach Ligii mistrzów w sezonie 2020/2021  
4. Losowanie zespołów odbędzie się w dniu turnieju o godzinie 8:30.  

§4 Rozgrywka meczowa 

1. Spotkania rozgrywane są w grę FIFA 21, wersja na PC wraz z oficjalnymi aktualizacjami 
udostępnionymi przez firmę Electronics Arts. Zawodnicy zobligowani są do korzystania  
ze sprzętu dostarczonego przez organizatora. 

2. Mecze grupowe będą rozgrywane w 4 specjalnie przygotowanych salach wyposażonych  
w komputery, rzutniki lub telewizory LED 65 cali.  

3. Ustawienia przedmeczowe (formacje, zmiany w składzie itp.) muszą odbyć się w czasie nie 
dłuższym niż 3 minuty. Zabronione jest korzystanie z własnych, samodzielnie tworzonych 
formacji.  

4. Zawodnicy zobligowani są do pozostania w obrębie strefy turniejowej do momentu odpadnięcia  
z rozgrywek. Przerwa pomiędzy poszczególnymi meczami nie może być większa niż 5 min.  
Nie stawienie się na spotkanie w wyznaczonym czasie może skutkować walkowerem. 



 

 

§5. Ustawienia gry 

 Długość połowy: 4 minuty 
 Poziom trudności: Klasa światowa  
 Szybkość gry: Normalna  
 Spalone: Wł.  
 Kartki: Wł.  
 Liczba zmian: 3  
 Stadion: Dowolny  
 Pogoda: Słoneczna  

§6. Niedozwolone zagrania 
 
1. Korzystanie z własnych, tworzonych indywidualnie formacji. 
 

§7. Niedozwolone zachowania 

 Korzystanie z programów oszukujących.  
 Celowe rozłączanie lub restartowanie komputerów.  
 Niewłaściwie lub niekulturalne oraz kłopotliwe zachowanie – krzyki, obelgi, przeszkadzanie itp.  
 Wykorzystywanie błędów gry.  
 Inne niewymienione powyżej, ale uznane przez administratora rozgrywek za niesprawiedliwe.  
 W przypadku naruszenia jednego z punktów uznawanych za niedozwolone zachowania, 

oskarżony gracz według uznania administratora może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez 
walkower lub w skrajnych przypadkach zostać zdyskwalifikowany z turnieju.  

 
§8. Nagrody 

 
Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone 29 maja, tuż po zakończeniu turnieju. 
 

§9. Zmiany Regulaminu 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podawania przyczyny. Informacje o 
zmianach zostaną podane na oficjalnej stronie turnieju. 
 
 
 

Podpis uczestnika: 

 
 
 
 
Załączniki: 

1. Klauzura informacyjna 
2. Zgoda na przetwarzanie danych 
3. Zgoda na uczestnictwo w turnieju dla osób poniżej 18 roku życia 

 

 


