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Regulamin 

 

1. Organizatorem Turnieju pn. I Otwarte Mistrzostwa Torunia w Grze FIFA 2020  jest Centrum 

Kultury Dwór Artusa w Toruniu przy współudziale Urzędu Miasta Torunia. 

2. Partnerem technologicznym turnieju jest CEX Polska. 

3. Turniej rozgrywany jest od kwietnia do czerwca 2020 r. w lokalizacjach Centrum Kultury Dwór 

Artusa.  

4. Turniej jest formą zawodów komputerowych | e-sport. 

5. Turniej ma charakter otwarty. Może w nim uczestniczyć każdy. Osoby w wieku poniżej 13 roku 

życia mogą wziąć w nim udział wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem opiekuna prawnego. 

6. Uczestnikami Turnieju nie mogą być pracownicy Organizatora, przez których rozumie się osoby 

zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub 

pozostające w stosunku cywilnoprawnym, jak również osoby, które uczestniczą bezpośrednio  

w przygotowaniu Turnieju. 

7. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest zakup biletu wpisowego w kwocie 20 zł (słownie: 

dwudziestu złotych). Bilety można nabyć w kasie Dworu Artusa czynnej godzinę przed 

wydarzeniem biletowanym lub poprzez artus.torun.pl - https://artus.torun.pl/events/i-otwarte-

mistrzostwa-torunia-w-grze-fifa-2020/. Sprzedaż trwa do 9 października 2020 roku do godz. 8:00. 

8. Warunkiem kwalifikacji do wydarzenia jest zakup biletu oraz wypełnienie karty uczestnika, 

dostępnej w kasie lub na: http://artus.torun.pl/files/uploads/2020/08/Karta-Uczestnictwa-FIFA-

2020-październik.doc. Wypełnioną kartę należy zostawić w kasie lub przesłać mailem na adres: 

piotr.drozdowski@artus.torun.pl.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia sprzedaży w przypadku wcześniejszego 

wyprzedania miejsc. 

10. Losowanie miejsc w grupach odbędzie się 09.10.2020 o godz. 13:00 w Dworze Artusa przy Rynku 

Staromiejskim 6. Wydarzenie będzie transmitowane za pomocą internetowej transmisji na 

fanpage’u na Facebooku Centrum Kultury Dworu Artusa. Uczestnicy o zakwalifikowaniu do 

konkretnej grupy zostaną poinformowani drogą mailową.   

11. Turniej rozgrywany jest w systemie ligowo-pucharowym (turniej + drabinka pucharowa). 

12. System ligowy składa się z 8 grup (A, B, C, D, E, F, G, H) liczących po 8 osób w każdej grupie. Każdy 

z uczestników rozgrywa po jednym meczu z pozostałymi osobami znajdującymi się w grupie. Do 

systemu pucharowego awansuje po 4 graczy z każdej grupy. Awans w pierwszej kolejności 

artus.torun.pl
https://artus.torun.pl/events/i-otwarte-mistrzostwa-torunia-w-grze-fifa-2020/
https://artus.torun.pl/events/i-otwarte-mistrzostwa-torunia-w-grze-fifa-2020/
mailto:piotr.drozdowski@artus.torun.pl


uzyskają osoby, które zgromadzą największą liczbę punktów (3 pkt. – zwycięstwo, 1 pkt. – remis, 

0 pkt. – porażka). W przypadku równej liczby punktów w pierwszej kolejności decydującym będzie 

wynik meczu bezpośredniego między graczami. W dalszej kolejności decyduje ilość zdobytych, a 

następnie straconych bramek.  

13. W systemie pucharowym obowiązuje zasada eliminacji – przegrywający z pary odpada. W 

przypadku remisu obowiązuje dogrywka, jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia, o awansie 

decydują rzuty karne.  

14. Wszystkie mecze rozgrywane są za pomocą gry FIFA 2020 (wersja XBOX). 

15. Mecze rozgrywane są w systemie szybkiej gry drużynami narodowymi. 

16. Uczestnik wybiera tę samą drużynę, o tych samych parametrach, dla siebie i przeciwnika. Drużyny 

odróżniane są za pomocą strojów. Wyboru uczestnika wybierającego drużynę dokonuje się za 

pomocą rzutu monetą. 

17. Każdy uczestnik ma prawo do dokonania zmian w składach swoich zespołów tuż przed 

rozpoczęciem meczu (minutę przed rozpoczęciem meczu). 

18. Przerwy w meczu na zmiany taktyczne są dozwolone jedynie wtedy, gdy gracz znajduje się przy 

piłce na swojej połowie.  

19. Parametry gry ustawione są w ten sam sposób dla każdego stanowiska.  

20. Długość połowy dla fazy grupowej wynosi 7 minut. 

21. Długość połowy dla faz pucharowych: 1/16, 1/8, 1/4, półfinał oraz meczu o 3 miejsce – wynosi 10 

minut. 

22. Długość połowy w Finale Turnieju wynosi 15 minut.  

23. W czasie rozgrywki zabrania się:  wyłączania telewizora lub konsoli w trakcie gry, włączania pauzy 

podczas posiadania piłki przez przeciwnika, gry na czas i innych zachowań uznanych za 

niesportowe. 

24. Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwają sędziowie wyznaczeni przez Organizatora. 

25. Faza grupowa rozpoczyna się 10 i 11 października w godz. 12:00-15:00 w filii Dom Muz Rudak 

przy ul. Okólnej 169 (grupy A-D); oraz 17-18 października w godz.12:00-15:00 także w filii Dom 

Muz Rudak przy ul. Okólnej 169 (grupy E-H). 

26. Faza Pucharowa – 1/16  i 1/8 Turnieju – odbędzie się  7 listopada w godz. 12:00-15:00 w filii 

Dom Muz Podgórz przy ul. Poznańskiej 52.  

27. Faza Pucharowa – 1/4 Turnieju, Półfinał, mecz o Trzecie Miejsce oraz Wielki Finał Turnieju –   

odbędzie się  8 listopada w godz. 12:00-15:00 w Dworze Artusa przy ul. Rynek Staromiejski 6. 

28. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminarza rozgrywek.  



29. Pula nagród w Turnieju – 1000 zł ufundowane przez Organizatora Turnieju oraz nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Urząd Miasta Torunia oraz firmę CEX Polska. 

30. Uczestnictwo w Turnieju jest dobrowolne. Udział w grze jest jednoznaczny z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 

31. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji wizerunku Uczestników. Przystępując do 

Turnieju Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wizerunku na stronie internetowej 

Organizatora, jego profilu internetowym na Facebooku, Instagramie oraz w innych materiałach 

promocyjnych. 

32. Nieobecność uczestnika w dniu rozgrywania Turnieju skutkuje utratą wpisowego na rzecz 

Organizatora. 

33. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia mienia Organizatora w 

trakcie rozgrywania Turnieju.  

34. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzygnięcia dokonuje Organizator, czyli 

Centrum Kultury Dwór Artusa.  

35. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie  

od momentu opublikowania regulaminu w Internecie. 


