REGULAMIN TURNIEJU FIFA17
BEST IT FESTIVAL - 26-27 maja 2017, Wrocław
§1. Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek offline
turnieju FIFA 17 ,który odbędzie się w dniu 26 maja 2017 roku w Strefie Kultury
Studenckiej Politechniki Wrocławskiej (budynek C-18).
2. Organizatorem Turnieju jest Organizacja Studencka BEST Wroclaw.
3. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem
oraz jego przestrzegania. Wysłanie zgłoszenia i przystąpienie do rozgrywek w
ramach BIT Festival równoważne jest akceptacją postanowień Regulaminu.
4. Udział w Turnieju jest otwarty dla każdej osoby będącej studentem Politechniki
Wrocławskiej. Podstawą identyfikacji jest aktualna legitymacja studencka.
5. Opłata rejestracyjna wynosi 0 zł.
6. Za złamanie Regulaminu grożą kary, które szczegółowo opisuje sekcja Regulaminu
pt. „Działania zabronione i kary”.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego regulaminu.
9. Wszelkie pytania należy kierować mailowo na adres FIFA17@best.wroclaw.pl.
§2. System rozgrywek – FIFA 17

1. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze. Liczba graczy biorących udział w
Turnieju jest ograniczona do 64. O udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy na rozgrywki odbywają się na stronie internetowej http://best.wroclaw.pl/bit do
wyczerpania wolnych miejsc.
2. Turniej rozgrywany jest w systemie drabinki Single Elimination tzn. przegrywający
odpada. O systemie takim decydują Organizatorzy. Uczestnicy zostaną
poinformowani o ewentualnych zmianach w systemie.
3. Drabinka Single Elimination po zarejestrowaniu się do turnieju jest dobierana losowo.

§3. Rozgrywka meczowa

1. Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry FIFA 17.
2. Pady oraz konsole zostaną dostarczone przez Organizatora. Uczestnicy nie mogą
zaopatrzyć się we własne kontrolery do gry (pady).
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godzin meczów. Osoby
niestosujące się do nich mogą zostać usunięte z turnieju lub mecz może być
zakończony wygraną przeciwnika (tzw. walkower). Nie dopuszcza się spóźnień.

§4. Ustawienia gry

Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku.
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Typ gry: Rankingowa
Długość połowy: 6 minut
Poziom trudności: Klasa światowa
Szybkość gry: Normalna ● Kontuzje: Wył ● Spalone: Wł.
Kartki: Wł.
Zagrania ręką: Wył
Liczba zmian: 3
Sterowanie: Dowolne
Stadion: Dowolny
Pogoda: Dobra
Pora dnia: Dzień/Noc
Piłka: domyślna
Kamera: Telewizyjna
Rozgrywki rozgrywamy poprzez mecz towarzyski. Drużynami klubowymi i
narodowymi.

§5. Niesportowa gra

Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:
1. Celowe wyłączenie konsoli lub monitora.
2. Gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu
utrzymania korzystnego wyniku.
3. Sprzedawanie meczy.
4. Jeśli Organizator uzna, że warunki zewnętrzne (prasa, gracz, kibice) dają lub mogą
dać niesportową przewagę graczowi.
5. Niesportowe zachowanie lub ogólnie kłopotliwe (np. krzyk, wyzwiska), niewłaściwe i
nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi (nawet w grze).
6. W wypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę
przez jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Organizatora może
otrzymać ostrzeżenie (2 ostrzeżenia to dyskwalifikacja), przegrać przez walkower lub
w skrajnych przypadkach zostać zdyskwalifikowany z turnieju.

§6. Działa
 nia zabronione i kary
1. Celem Organizatorów jest zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla
wszystkich zasadach. Zabrania się działania nieregulaminowego. W sytuacjach
spornych i nieokreślonych w Regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje

Organizator.
2. 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 nielegalnych wspomagaczy,
● Przestrzegania etykiety oraz innych, ogólnie obowiązujących norm
społecznych.
3. Rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez uczestnika turnieju pokrywa uczestnik,
który zawinił.

§7. Nagrody
1. Informacja o nagrodach zostanie przekazana podczas dnia wystartowania turnieju lub
wcześniej na fanpagu https://www.facebook.com/BITFestival/
§8. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy rozgrywek rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w
regulaminie. W takim wypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na
turnieju.
2. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.

