
II TURNIEJ FIFA 2022 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 2022 

REGULAMIN 

 

Zadany ogólne 

1. Organizatorem Turnieju jest Gminny Klub Sportowy „Łokietek” z siedzibą ul. Traugutta 29, 
87-880 Brześć Kujawski. 

2. Partnerem Turnieju jest Restauracja SONATA Brześć Kujawski 

3. Każdy Uczestnik Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i stosowania się 
do jego postanowień. Udział w rozgrywkach równoznaczny jest ze znajomością i akceptacją 
zasad określonych w niniejszym Regulaminie 

4. Termin rozegrania Turnieju: 30 stycznia 2022 r. 

5. Miejsce rozegrania Turnieju: 

Restauracja SONATA, ul. Królewska 2, Brześć Kujawski 

6. Turniej rozegrany zostanie w dwóch grupach wiekowych: 
I grupa – osoby od 10. do 15. roku życia 
II grupa – osoby od 16. roku życia 

W przypadku osób do 16. roku życia potrzebna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna. 

7. Harmonogram Turnieju: 
I grupa – start o godz. 10:00 
II grupa – start o godz. 13:00 

8. Maksymalna liczba Uczestników: 
I grupa – 16 osób 
II grupa – 32 osoby 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 

9. Uczestnik Turnieju ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia mienia Organizatora powstałe 
w trakcie Turnieju z winy Uczestnika. 

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione rzeczy 
osobiste Uczestnika Turnieju. 

11. Wpisowe wynosi 40 złotych od każdego Uczestnika Turnieju. Płatność gotówką w dniu 
Turnieju, bezpośrednio do oficjalnie zgłoszonej puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

12. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 793 391 469, aż do wyczerpania 

wolnych miejsc. 

13. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Turnieju. 

 

System rozgrywek 

1. Mecze rozgrywane są na konsolach PS4. Używane są akcesoria przygotowane 
przez Organizatora Turnieju z możliwością korzystania z własnych kontrolerów. Każdy 
zawodnik rozgrywa mecze turniejowe dowolnym zespołem dostępnym w grze FIFA 22. 

 



2. Turniej rozgrywany jest systemem 4 grup (I grupa wiekowa) i 8 grup (II grupa wiekowa). 
Losowanie przeprowadzi osoba wybrana przez Organizatora Turnieju. W każdej grupie 
występuje 4 zawodników. Każdy z nich rozgrywa 3 mecze w fazie grupowej. W każdej grupie 
będą dwie pary, które grają ze sobą. Po tym meczach następuje druga faza grupowa. 
W każdej grupie wygrany gra z wygranym, przegrany z przegranym. Po drugiej fazie grupowej 
przegrani odpadają, wygrani przechodzą dalej. W następnych etapach Turnieju prowadzony 
jest system k.o. 

3. W we wszystkich meczach, w przypadku remisu, obowiązuje dogrywka. Jeśli ona  
nie przyniesie rozstrzygnięcia wykonywane są rzuty karne. 

4. Mecz przegrany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony 
do stanu 0:0 z pełnym limitem czasu. 

5. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Turnieju pełni – powołany przez Organizatora, sędzia 
główny zawodów. W jego gestii pozostaje także rozstrzyganie wszelkich spornych sytuacji 
meczowych. 

6. Zawody rozgrywamy w trybie ‘Mecz towarzyski’, dowolnymi drużynami. 

7. Przed rozpoczęciem meczu każdy Uczestnik ma 120 sekund na dokonanie zmian w składach 
swoich zespołów. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godzin meczów. Osoby nie stosujące 
się do nich mogą zostać usunięte z Turnieju lub mecz może być zakończony walkowerem. 

9. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia. 

10. Długość połowy meczu: 6 minut 

11. Poziom trudności: zawodowiec 

12. Szybkość gry: normalna 

13. Kontuzje: włączone 

14. Spalone: włączone 

15. Kartki: włączone 

16. Zagrania ręką: włączone 

17. Liczba zmian: 3 

18. Sterowanie: dowolne 

19. Kamera: telewizyjna. 


