
R E G U L A M I N

1.Regulamin turnieju Radzymin Fifa Cup 2016
1.1 Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy Turnieju Radzymin FIFA
Cup 2016 (w skrócie RFC 2016), który odbędzie się w dniu 7 maja 2016 roku w 
Radzyminie na terenie Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu (ROKiS).
Zapisy na miejscu do godziny 9:00.
Start imprezy planowany na godzinę 9:30.
1.2 Turniej odbywa się pod patronatem Burmistrza miasta i gminy Radzymin.
1.3 Rywalizować będziemy w grę Fifa 16 na konsolach PlayStation 4
1.4 Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz 
jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji postanowień 
Regulaminu.
1.5 Maksymalna ilość uczestników to 64 osób, decyduje kolejność wpłat w dniu turnieju.
1.6 Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie kwoty wpisowej
w wysokości 30 zł. oraz posiadanie własnego pada (kontrolera).
Uczestnicy, którzy wesprą organizatorów konsolą lub telewizorem nie ponoszą kosztów 
wpisowego !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Udział w Turnieju jest otwarty dla osób w wieku od 12 do 112 lat.
Zapisywać się można na listę startową na facebooku oraz pod numerami telefonu:
Sebastian tel. 737 672 029
Darek tel. 668 599 521
1.7 Zawodnik, który chce się wycofać z zawodów, a nie rozegrał jeszcze żadnego meczu 
odzyska wpisowe.
W przypadku odwołania imprezy kwoty wpisowe zostaną zwrócone.
1.8 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione 
kontrolery i rzeczy osobiste uczestników i osób postronnych (kibiców).
Rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez uczestnika turnieju pokrywa uczestnik, który 
zawinił.
1.9 Za złamanie Regulaminu grożą kary, które szczegółowo opisuje sekcja Regulaminu pt. 
„Działania zabronione i kary”.
1.10 Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
1.11 Udział w turnieju jest równoznaczny z całkowitą akceptacją poniższego Regulaminu.
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**************** 2. Zasady rozgrywki *****************************
2.1 Rozgrywki zostają podzielone na dwie fazy: fazę grupową i pucharową.
W fazie grupowej gracze zostaną rozlosowani do 8 grup. Każdą grupą kieruje jeden z graczy 
wskazany przez organizatora. Ustala on porządek spotkań, zapisuje wyniki i podlicza tabele 
końcową. W fazie grupowej każdy gra z każdym bez meczów rewanżowych.
Ilość osób wychodzących z grup i wielkość fazy pucharowej uzależniona jest od liczby 
uczestników.
Drabinka pucharowa ustawiana jest według schematu:
Lider grupy A gra dwumecz z drugim miejscem z grupy H, lider grupy B gra dwumecz z 
drugim miejscem z grupy G itd. W przypadku remisu w dwumeczu o awansie decyduje trzeci 
mecz grany do zdobycia złotej bramki.
2.2 Ustawienia gry:
• czas gry: 4 minut połowa
• kamera: telewizyjna
• kartki: włączone
• spalone: włączone
• zagrania ręką: wyłączone
• szybkość gry: normalna
• poziom trudności: klasa światowa
• stadion: Wembley
• warunki pogodowe: własne
• pogoda: bezchmurnie
• pora roku: lato
• pora dnia: 21:00
2.3 Dozwolony jest wybór każdej drużyny z wyłączeniem drużyn Klasyczna XI i Światowa 
XI.
2.4 Po wyborze drużyny gracze mają max. 2 minuty czasu na zmianę składów, taktyki, 
formacji i ustawień kontrolera.
2.5 Jakiekolwiek przerwy w meczu są dozwolone wówczas, gdy gracz znajduje się przy piłce 
i jest na WŁASNEJ połowie.
2.6 Mecze rozgrywają się w kolejności podanej przez prowadzącego grupę. W przypadku 
niestawienia się na meczu obowiązuje tzw. „walkower” osoba, która się nie stawiła, 
przegrywa mecz z wynikiem 0:3. Gracze mogą jednak poprosić o zmianę kolejności spotkań 
jeśli chcą iść coś zjeść itp.. Prowadzących grupy wyznacza organizator.
2.7 Jakiekolwiek próby oszustwa będą karane wyrzuceniem z turnieju.
2.8 Gracze zobowiązani są do posiadania swoich padów (kontrolerów)
2.9 W przypadku sporów między graczami, stroną rozstrzygającą są Organizatorzy Turnieju.
2.10 Wszelkie problemy i zapytania nie ujęte w Regulaminie należy zgłaszać na miejscu 
Organizatorom Turnieju.
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2.11 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
*************** 3 Działania zabronione i kary *******************
3.1 Najważniejszą zasadą przyświecającą 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
-Uczciwej gry bez używania jakichkolwiek wspomagaczy alkoholu itp.
-Przestrzegania etykiety oraz innych, ogólnie obowiązujących norm społecznych
3.2 Na terenie ROKiS zakazane jest spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz innych 
używek.
4 Niesportowa gra
4.1 Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:
-Celowe wyłączenie konsoli lub telewizora/monitora.
-Sprzedawanie meczy
-Warunki zewnętrzne dające lub mogące dać niesportową przewagę graczowi
-Niesportowe zachowanie lub ogólnie kłopotliwe(np. krzyk, wyzwiska), niewłaściwe i 
nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi(nawet w grze)
4.2 W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę 
przez jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania organizatora rozgrywek może 
otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub w skrajnych przypadkach zostać 
zdyskwalifikowany z turnieju.
4.3 Podczas rozgrywek turnieju FIFA16 organizator może określić inne działania 
urzeczywistniające niesportową grę.
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