
 
REGULAMIN TURNIEJU FIFA 15  

 
1.Organizatorami są uczniowie klasy 2TI 
2.Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzeganie . 

Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest z akceptacją regulaminu. 
3.W turnieju mogą uczestniczyć osoby z Zespołu szkół nr 2. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wpisowego w 

wysokości 5zł  od osoby. 
4.Uczestnicy Turnieju mogą przynieść swoje kontrolery (pady, klawiatury) lub skorzystać ze szkolnych klawiatur (cały 

sprzęt podłączają organizatorzy). 
5.Za złamanie regulaminu grożą kary, które szczegółowo zostaną opisane poniżej.  

 
System rozgrywek FIFA 15 

 
1.Rozgrywki będą odbywać się systemem PvP czyli gracz kontra gracz, liczba graczy to pierwsze opłacone 32 

osoby. 
2.Mecze będą się rozgrywać w formie pucharowej (przegrany odpada).  
3.System może ulec zmianie  podczas turnieju, np. z powodu małej ilości graczy- zostaną rozegrane mecze każdy z 

każdym. 
4.Plan rozgrywek zostanie wywieszony na drzwiach, gracz musi stawić się w ciągu 5 min, jeżeli się nie stawi, 

przegrywa walkowerem.  
5.Przed meczem odbędzie się losowanie stron - gospodarz czy gość.  

 
Ustawienia gry FIFA 15 

 
1.Ustawienia na każdym stanowisku takie same - ZAKAZ ZMIAN  !  
2.Długość połowy - 5 min. 
3.Poziom Trudności (bramkarz) - Klasa Światowa.  
4.Szybkość gry: Normalna. 
5.Kartki: Wł. 
6.Spalone: Wł. 
7.Kontuzje: Wył 
8.Zagrania ręką: Wył 
9.Liczba zmian: 3 (możliwość zatrzymania gry tylko jeżeli posiadamy piłkę, jeżeli przeciwnik uzna, że gra została 

zatrzymana w złym momencie należy od razu zgłosić to organizatorom, chyba, że gracze się dogadają).   
10.Stadion, piłka - domyślne 
11.Pora dnia i pogoda - Dzień /Noc, zawsze sucho (deszcz, śnieg wyłączony) 
12.Kamera: Współpraca 
13.Mecze można rozgrywać dowolnymi drużynami, podczas zapisów trzeba podać klub lub reprezentację i do końca 

turnieju należy grać jedną drużyna. Ocena gwiazdkowa dowolna. Dopuszcza się granie Reprezentacja kontra Klub, 

lub taki sam Klub kontra ten sam Klub 
14. Zakazane drużyny -  
- Klasyczna XI, Adidas XI, MLS XI 

 

 
 

 



Próby oszustw, działania zakazane, kary 

 
Niesportowa gra będzie surowo karana ! 

 
1. Celowe wyłączenie komputera lub monitora. 
2. Widoczna gra na czas w celu utrzymania korzystnego wyniku (stanie i nic nie robienie, ciągłe podawanie do 

bramkarza itp.). 
3. Jeżeli ktokolwiek obok (np. kibic, inny gracz) będzie rozpraszał gracza, dokuczał, wyzywał, zostanie usunięty wraz 

z przeciwnikiem poszkodowanego (w tego typu sytuacjach decydują organizatorzy czy miało miejsce takie 

zdarzenie). 
4.brak kultury, wyzwiska, zbyt częste przeklinanie będzie SUROWO KARANE (usunięcie delikwenta z turnieju). 

 
Formy kar   

 
1.Ostrzeżenia - po trzecim upomnieniu organizatora gracz przegrywa walkowerem. 
2.Przegrana przez walkower. 
3.wyrzucenie z turnieju 

 
Organizatorzy decydują jaką karę przyznać (po naradzie lub od razu) 

 
Celem organizatorów jest zorganizowanie świetnej zabawy na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach. 
W regulaminie opisane jest wszystko co wolno i czego nie wolno robić, w trudniejszych sytuacjach spór rozstrzygają 

organizatorzy.  

 
NAJWAŻNIEJSZA ZASADA to  Gra FAIR PLAY dlatego nalegamy aby  

 
- Przestrzegano zasad kultury osobistej  
- Łagodzenie konfliktów 
- Wyrozumiałość w przypadku problemów technicznych  
- uczciwej gry 

 
Podsumowując  

 
Organizatorzy mogą dokonywać zmian w regulaminie . Jeżeli to nastąpi wszyscy zostaną o tym poinformowani. 
Jako że jest to turniej szkolny należy stosować się do regulaminu szkoły .   

 
** zapisy od 12.02.2015 do  04.03.2015  

 

 

kontakt : pinkift@gmail.com 

 

Płatność w szkole najpóźniej do czwartku (05.03) do godziny 14:00 

 

Pamiętaj zgłoszenie będzie ważne tylko gdy zostanie podana  drużyna jaką będzie się 

grało i na czym (pad czy klawiatura) 

 
Pieniądze zbierają Krzysztof Pinkiewicz, Michał Parkitny, Jakub Wiktor Nowak  z klasy 2TI 
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